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ELŐSZÓ
n
Tudományos diszkurzusok címmel negyedik alkalommal szervezett Vajdasági Magyar Tudóstalálkozót a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága. A 2013. április 13-án Szabadkán megtartott tanácskozáson 61 vajdasági és határon túli előadó vett részt. A délelőtti plenáris előadások a szabadkai székhelyű, magyar nyelven
(is) oktató állami egyetem víziójáról, a vajdasági magyar tudományos utánpótlásról, a Kárpát-medencei
doktorandusz életpálya vizsgálatról, az első Kárpát-medencei magyar nyelvi kutatóhálózatról, a multikulturalizmusról és az interkulturalizmusról értekeztek. A délutáni programban négy külön szekcióban
irodalmi, oktatási, műszaki, egészségügyi és mezőgazdasági témájú előadások hangzottak el. Ezeknek az
elődásoknak tudományos dolgozat formájában megírt változatait (45 szerző 40 munkáját) tartalmazza
a konferenciakötet. A munkák szakmai tartalmáért teljes egészében a szerzők vállalják a felelősséget, a
kiadó csak nyelvi lektorálást és formai kiigazításokat végzett.
Célunk, hogy ezzel a mostani, sorrendben második ilyen kötettel is hozzájáruljunk a VMAT legfőbb
feladatának megvalósításához: összetartani a vajdasági magyar tudományos és felsőoktatási közösséget,
kialakítani a kommunikációt határainkon belül és túl.
Tarnóczy Mariann

Berényi János

Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság

elnök
Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács
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TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK
Vajdasági magyar tudóstalálkozó 2013

n
Szervezők:
Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék
MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest
n
Helyszín:
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
n
Tudományos programbizottság:
Bence Erika
Berényi János
Csányi Erzsébet
Dékány Imre
Dujmovics Ferenc
Gábrity Molnár Irén
Györe Zoltán
Horváth Futó Hargita
Hózsa Éva
Ispánovics Csapó Julianna

Jeges Zoltán
Kastori Rudolf
Kocsis Károly
Novák Anikó
Papp Árpád
Pásztor Kicsi Mária
Péntek János
Tarnóczy Mariann
Utasi Csilla
Várady Tibor
Vincze István
n

Szervezőbizottság:
Berényi János
Csányi Erzsébet
Gábrity Molnár Irén
Horváth Futó Hargita
Hózsa Éva
Ispánovics Csapó Julianna
Papp Árpád
Takács Márta
Tarnóczy Mariann
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PROGRAM
10:00–10:15 MEGNYITÓ
Berényi János elnök, Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács
Korhecz Tamás elnök, Magyar Nemzeti Tanács
Tóth Anikó konzul, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa
Németh Tamás főtitkár, Magyar Tudományos Akadémia
Kocsis Károly elnök, MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság
Dékány Imre elnök, MTA Szegedi Akadémiai Bizottság
Kosztolányi György elnök, MTA Pécsi Akadémiai Bizottság
n Plenáris előadások
10:15–10:45 Korhecz Tamás:
A szabadkai székhelyű magyar nyelven (is) oktató állami egyetem:
utópia vagy merész vízió
10:45–11:05 Csata Zsombor, Novák Anikó:
Vajdasági magyar tudományos utánpótlás az ARANYMETSZÉS 2013
– kárpát-medencei doktorandusz életpálya-vizsgálat tükrében
11:05–11:15 Szoták Szilvia:
Megalakulóban az első Kárpát-medencei magyar kutatóhálózat:
a Termini Egyesület
11:15–11:45 Göncz Lajos:
Multikulturalizmus és interkulturalizmus
– Két- és többnyelvűség a Vajdaságban
11:45–12:00 Vita
12:00–13:00 Állófogadás
13:00–17:30 PÁRHUZAMOSAN FOLYÓ SZEKCIÓÜLÉSEK
n HUMÁN TUDOMÁNYOK ÉS MŰVÉSZETEK
Elnöklők: Hózsa Éva, Csányi Erzsébet
13:00–13:15 Bence Erika:
A magyar történelmi regénykorpusz Northrop Frye elmélete
szempontjából
13:15–13:30 Horváth Futó Hargita:
Iskola- és tanárábrázolás Gion Nándor műveiben
13:30–13:45 Csányi Erzsébet:
Delejes beszédvilág
(Klasszikus minták parafrázis-variációi a Jeans-prózában)
13:45–14:00 Novák Anikó:
A szövegtér mint múzeum
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Pro g r am

14:00–14:15 Grabovac Beáta:
Mérési módozatok a kétnyelvűség-kutatásban és az affektív
tudományokban
14:15–14:30 Beke Ottó:
Látható(vá váló) nyelv
14:30–14:45 Utasi Csilla:
A gyerekkor képe a régi magyar emlékírásban
14:45–15:00 Samu János:
Nyelvi redukció, költészet, interdiszciplinaritás
15:00–15:15 Kávészünet
Elnöklők: Utasi Csilla, Novák Anikó
15:15–15:30 Hózsa Éva:
Napló – képregény(esítés) – integrálhatóság
15:30–15:45 Ispánovics Csapó Julianna:
Személyi bibliográfia a vajdasági magyar bibliográfia rendszerében
15:45–16:00 Samu Veronika:
A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fordítási stratégiáinak
vizsgálata kognitív nyelvészeti disZkurzusban
16:00–16:15 Utasi Anikó:
Olvasó a történetben
(A könyv, az irodalom és az olvasásnyomában)
16:15–16:30 Major Lenke:
Élményt nyújtó környezeti nevelési program bemutatása
16:30–16:45 Koncsos Kinga:
Nemes Nagy Ágnes költészetének önreflexív tárgyiassága
n	humán tudományok és társadalomtudományok
Elnöklők: Péics Hajnalka, Brenner János
13:00–13:15 Takács Zoltán:
A felsőoktatás fejlesztésének lehetőségei Szabadkán
13:15–13:30 Šabić Norbert:
Az európai felsőoktatási térség diverzifikációja
(A disZkurzus eredete, fejlődése és eredményei)
13:30–13:45 Rózsa Rita:
Irány az unió?! (A vajdasági magyar fiataloknak az Európai Uniós
csatlakozással szembeni elvárásai)
13:45–14:00 Rajsli Ilona:
Nyelvi reliktumok a vajdasági magyar családnevekben
14:00–14:15 Pásztor Kicsi Mária:
Vajdaság településeinek magyar nyelvű honlapjai
14:15–14:30 Katona Edit:
Gimnazisták és egyetemi hallgatók frazeológiai kompetenciája
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14:30–14:45 Vukov Raffai Éva:
A kódolt identitás mint a nyelvi tájkép alapeleme
14:45–15:00 Horák Rita:
Környezetvédelem a vajdasági iskolák alsó osztályaiban
15:00–15:15 Kávészünet
Elnöklők: Šabić Norbert, Takács Zoltán
15:15–15:30 Ujvári Tóth Anita:
A deixis és a koreferencia szerepe a drámai dialógusokban
15:30–15:45 Máté Emese:
A tehetség kibontakoztatás: az osztatlan eredendő világkép
háborítatlan modellezése
15:45–16:00 Péics Hajnalka, Rožnjik Andrea:
A vizsgáztatás hatékonysága matematikából
a szabadkai építőmérnöki karon a bolognai rendszer bevezetésével
és a bolognai rendszer előtt
16:00–16.15 Molnár Csikós László:
A jelzők osztályozásának kérdései
16:15–16:30 Brenner János:
A szívvel és a testtel kapcsolatos frazémák formai, szemantikai
vizsgálata a variánsképződés szemszögéből
n TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK
Elnöklők: Hódi Sándor, Dudás Attila
13:00–13:15 Stojić Karanović Edit:
Az Európai Unió Duna makroregionális stratégiája és a szerb–magyar bilaterális együttműködés szinergiája
13:15–13:30 Víg Zoltán:
Egyoldalú környezetvédelmi intézkedések és nemzetközi
kereskedelem
13:30–13:45 Németh Ferenc:
Bánáti magyar-örmények polgárosodása, asszimilációja és közéleti
tevékenysége a 19. században
13:45–14:00 Szeghő Patrik:
A bosnyák nemzettudat fejlődése a szocialista Jugoszláviában
14:00–14:15 Major Gyöngyi:
Nemzet és gazdaság
14:15–14:30 Muhi B. Béla:
A vidékfejlesztés kihívásai a xxi. században
(Nemzetközi és hazai álláspontok)
14:30–14:45 Papp Árpád:
A politika térdére ültetett todomány egyik nagy pillanata
(A párizsi békekonferencia néprajzi aspektusai)
15:00–15:15 Kávészünet
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15:15–15:30
15:30–15:45
15:45–16:00
16:00–16:15
16:15–16:30
16:30–16:45
16:45–17:00
17:00–17:15

Elnöklők: Víg Zoltán, Papp Árpád
Pap Tibor:
A „túlterhelt demokrácia” intézményi vonatkozásai
kisebbségi helyzetben
Hódi Sándor:
Utak és útvesztők
Ricz András:
Az uniós határon átívelő támogatások felhasználása
a vajdasági magyarság körében
Dudás Attila:
Az ajánlati kötöttség és a rosszhiszemű szerződési tárgyalásokból
eredő kártalanítási kötelezettség közötti határvonal
Mester Gyula:
ARWU egyetemi világranglista
Odry Péter:
Mérnökképzés Szabadkán
Sági Mihály, Atlagić Branislav, Lendák Imre:
Okos városok irányítása
Tüskei Vilma:
A szerb–magyar és magyar–szerb szótárak története:
az első százötven év

n TERMÉSZETTUDOMÁNYOK ÉS MŰSZAKI TUDOMÁNYOK
Elnöklők: Vickó Ferenc, Takács Márta
13:00–13:15 Dujmovics Ferenc:
Betegelégedettségi vizsgálat a vajdasági klinikai központban 2012
(Egy újszerű minőségi mutatóról az egészségügyben)
13:15–13:30 Vickó Ferenc:
Emlőbimbó megtartásos mastectomia az emlőrák kezelésében
13:30–13:45 Pósa Mihály:
A maximális nagyságú longitudiális (C2, σv szimetriájú)
szubgráf mint referenciarendszer az epesav molekulák gráfjában
13:45–14:00 Murényi Sztella, Jovanović-Šanta Suzana, Jakimov Dimitar:
Homo-androszt-4-en 6-keto és 6-oximino származékának hatásai
tumorsejtek proliferációjára
14:00–14:15 Takács Márta, Tóthné Laufer Edit:
Kockázatkezelő rendszerek fuzzy alapú modellezése
14:15–14:30 Lendák Imre:
Algoritmusok a smart grid automatikus megjelenítésére
14:30–14:45 Szalay István:
Számokba kódolt relativitás
14:45–15:00 Mester Gyula:
Négy rotoros autonóm robothelikopter modellje,
ütközésmentes navigációja, pályatervezése és irányítása
15:00–15:15 Kávészünet
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Elnöklők: Kovács Sárkány Hajnalka, Czékus Géza
15:15–15:30 Putarich Ivánszky Veronika:
Duna-Tisza-Duna csatorna – A Vajdaság „ütőere”
15:30–15:45 Mészáros Gábor:
Kis tavak Vajdaságban – Jelentőségük és a bennük rejlő lehetőségek
15:45–15:55 Kovács Sárkány Hajnalka, Kovács Vilmos:
A szerbiai élelmiszer feldolgozóipar élelmiszerbiztonsággal
kapcsolatos feltételrendszere
15:55–16:05 Kovács Vilmos, Kovács Sárkány Hajnalka:
Takarmányadalékok nyomonkövethetősége és szabványosítása
16:05–16:20 Rózsa Péter:
Az egyszerfőzött és a kétszerfőzött borsöprűpálinkák
érzékszervi és vegyi vizsgálata
(Hagyományos és modern pálinkafőzés napjainkban)
16:20–16:35 Czékus Géza:
A fák nem csak a város tüdejét képezik
16:35–16:45 Gaudényi Tivadar:
A városi terasz fogalma és használata a földrajzi irodalomban
16:45–17:00 Könyves Tibor, Stojšin Milan, Lengyel László:
A különböző takarmányozás hatása a tehenek tejtermelésére
17:00–17:15 Lengyel László:
Az extenzív baromfitenyésztésben rejlő lehetőségek térségünkben
17:15–17:30 Berényi János:
Genetikailag módosított organizmusok (GMO)
– Valós és vélt előnyök és veszélyek
17:30–17:40 A konferencia kiértékelése és bezárása
17:40–18:00 A Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács tisztújító közgyűlése
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A külhoni magyar doktoranduszok
helyzete és karrierperspektívái
a Kárpát-medencében
n

Papp Z. Attila, Csata Zsombor
n

1. A vizsgálat célja és módszertani megfontolások
A magyar tannyelvű felsőoktatás Kárpát-medencei intézményeinek megalakulása óta egyre több
magyar fiatal szerzett a szülőföldjén diplomát, és közülük sokan döntöttek PhD-tanulmányok végzése, a
tudományos fokozat megszerzése mellett. A Kárpát-medencei magyar doktoranduszok egyrészt szülőföldjük egyetemein végzik tanulmányaikat, másrészt magyarországi intézményekben tanulnak magyarországi miniszteri ösztöndíjjal vagy költségtérítéses formában, ugyanakkor egyre gyakrabban fordul elő
az is, hogy egy harmadik országban tanulnak tovább.
Az érintett doktoranduszok pontos számát, jelenlegi tartózkodási helyüket, a munkaerőpiacon betöltött pozícióikat, doktori tanulmányaik jelenlegi állását, a tudományos világba való integrációs törekvéseik irányát és mértékét illetően eleddig meglehetősen kevés vagy részleges információval rendelkeztünk.
Kutatásunkkal ezt a hiányt igyekeztünk pótolni, fő célunk az volt, hogy részletes információkhoz jussunk
a Kárpát-medencei magyar doktoranduszok karrierpályáját, doktori tanulmányait és későbbi elhelyezkedésüket illetően.1
Jelen tanulmányban a doktoranduszok szocio-demográfiai és munkaerő-piaci helyzetét, a doktori
iskolával kapcsolatos véleményeiket és a jövőre vonatkozó karrierelképzeléseiket mutatjuk be, rendszerint régiók szerinti bontásban. Módszertani és konceptuális szempontból a vizsgálatunk leginkább egy
2009-ben végzett magyarországi felméréshez hasonlít2, de alaposan áttekintettük a vonatkozó Európai
Unióban lezajlott kutatások eredményeit is.3 Az empirikus elemzéshez felhasználtuk az Oktatási Hivatal
Magyarországon tanuló doktoranduszokra vonatkozó adatait, a kutatás gerincét azonban az az on-line
kérdőíves felvétel képezte, amelyet a négy nagyobb határon túli magyar régióban végeztünk. A kérdőívben hat nagyobb témakört érintettünk: a doktoranduszok szocio-demográfiai háttere, munkaer-őpiaci
helyzete, a doktori iskolákkal kapcsolatos információk és vélemények, jövőtervek a képzés után, valamint
a helyi doktorandusz szövetségek szerepének megítélése került terítékre.
1
2
3

A kutatást az MTA Domus Programja támogatta. A szerzőkön kívül a kutatócsapat tagja volt: Székely Tünde, Dániel Botond,
Herman Gábor (Erdély), Bajcsy Ildikó, Morvai Tünde (Felvidék), Novák Anikó, Ágyas Réka, Rózsa Rita, Zsivity Tímea
(Vajdaság), Ferencz Viktória és Séra Magdolna (Kárpátalja).
A magyarországi vizsgálat rövid ismertetését lásd Kucsera Tamás Gergely–Szabó Tímea (szerk.): A doktori képzés Magyarországon – szervezetek, szereplők, hallgatók. Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 2009
Az első nagyobb, nemzetközi összehasonlító igénnyel készült kutatás 2009-ben készült, amelynek adatait 2011-ben jelentették meg. A jobbára leírás (és nem modellalkotás) szándékával készült kutatás 12 országra terjedt ki, és két nagyobb
kérdést akart megválaszolni: milyenek a doktoranduszok élet-, társadalmi és szakmai körülményei, illetve milyen eltérések
mutatkoznak az európai országok között a doktori képzést illetően. Részletekért lásd a felmérés eredményeit összefoglaló
jelentést: http://www.eurodoc.net/wp-content/uploads/2012/10/Eurodoc_survey_I_report_2011.pdf
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Az on-line kérdőíveket Romániában, Szerbiában, Szlovákiában és Kárpátalján, illetve internetes fórumokon terjesztettük, és célunk az volt, hogy külhoni magyar doktoranduszok töltsék ki függetlenül attól,
hogy Magyarországon, saját országukban vagy máshol tanulnak. A kérdőívek régióspecifikusak voltak,
jelen elemzésben azonban az összevont adatbázist dolgoztuk fel. 4 A kérdőívet több mint 500 személy
töltötte ki, mintegy 50-en magyarországi doktoranduszok. Mivel e személyek nem képezték kutatásunk
célcsoportját, feldolgozásuktól eltekintettünk. Így végül a négy országspecifikus kérdőívet 485 személy
töltötte ki, ám a válaszadás nem volt azonos mértékű az összes kérdés esetében.5
Akárcsak a korábbi magyarországi vizsgálatban, az adatainkat mi sem tekinthetjük reprezentatívnak, ugyanis nem állnak rendelkezésünkre olyan háttéradatok, amelyekkel összevetve eredményeinket, ki
lehetne jelenteni ezt. Megbízható adatokkal csak a Magyarországon tanuló hallgatókról rendelkezünk6, ám
ezek az adatok is felvethetnek módszertani kérdéseket. Az Oktatási Hivatal adatai állampolgárság szerint
tartják nyilván a doktoranduszokat és nem nemzetiség szerint, a könnyített állampolgárság bevezetése
miatt azonban ez a kategória is képlékennyé válhat, a hivatalos adatok a képzésben részvevőkre tér ki, így
elképzelhető, hogy akik a képzés befejezése után, ám a disszertációvédés közötti stádiumban vannak, a
hivatalos adatokból kiesnek. Mindazonáltal mégis a legteljesebbnek és megbízhatóbbnak ezeket az adatokat tartjuk, és referenciaként hivatkozni fogunk rá az elemzés során.

2. Külhoni magyar doktorandusz hallgatók Magyarországon
A 2012/2013-as tanévben 446 olyan doktorandusz hallgatót tartottak számon a magyarországi intézményrendszerben, akik Szlovákiából, Romániából, Ukrajnából és Szerbiából származnak. A hivatalos adatok ugyan az állampolgárságot tartják nyilván, ezért a négy ország összes fiatalja nem biztos, hogy magyar
nemzetiségű, ám mivel e képzések elsősorban magyar nyelven zajlanak, joggal feltételezzük, hogy magyar
nemzetiségűekről van szó. Mivel adataink intézményi bontásban is rendelkezésre állnak (lásd az 1. táblázatot), ezért talán a német nyelvű Andrássy Egyetemen, illetve az angol nyelvű Közép-európai Egyetemen
(CEU-n) tanulók között lehetnek olyanok, akik nem magyar nemzetiségűek vagy anyanyelvűek. Az előbbi
intézményben kettő, a másodikban 34 hallgató tanul az említett országokból, így minden bizonnyal kijelenthetjük, hogy a mai magyar oktatási rendszerben több mint 400 külhoni magyar nemzetiségű tanul.7
Összesítve tekintve megállapíthatjuk, hogy leginkább az ELTE-nek van vonzereje a határon túli diákok
körében, de ugyanakkor erőteljes regionális hatások is érvényesülnek: a vajdaságiak elsősorban Szegedre,
kisebb mértékben pedig Pécsre, a kárpátaljaiak Debrecenbe, a szlovákiaiak több mint fele pedig Budapestre
igyekszik tanulmányaikat folytatni. Mivel az erdélyiek összességének nincs egy behatárolható magyarországi oktatási centruma, elsősorban a főváros jelent vonzerőt. Igaz, kisebb mértékben itt is van egyfajta
regionális átnyúlás Partium és Debrecen között. Ugyanakkor a többi egyetemi centrum is mutat némi
vonzerőt az erdélyiek számára. Mindezt úgy fordíthatjuk le, hogy a magyarországi továbbtanulás helyszínét
– gazdasági racionalitásra építve – elsősorban az intézmények közelsége határozza meg, ami közvetetten
összefügg a hallgatók szociális helyzetével (a közelebbi képzés könnyebben elérhető, ezért olcsóbb).
4
5
6
7

Ezért a beszámoló részét képező regionális tanulmányok egyes adatsorai eltérhetnek az itt bemutatásra kerülő regionális
adatsoroktól.
A legutolsó kérdésre például már csak alig 70 százaléknyian válaszoltak.
Köszönet ezúttal is az Oktatási Hivatal munkatársainak, hogy az MTATK Kisebbségkutató Intézete számára lehetővé tette
ezen adatokhoz való hozzáférést.
Az adatok ismertetésénél e bizonytalanságoktól eltekintünk, az összesítések tartalmazzák a származási ország összes hallgatóját. Legnagyobb torzítást valószínű a CEU-n tanuló hallgatók okozhatják, hiszen az ott tanuló 26 román állampolgár
minden bizonnyal nem mind magyar nemzetiségű.
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Állampolgárok száma
Intézmény neve

román

szerb

ukrán

szlovák

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem

1

0

0

1

Budapesti Corvinus Egyetem

8

2

2

7

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

11

2

1

4

Debreceni Egyetem

33

1

28

10

Debreceni Református Hittudományi Egyetem

10

0

1

0

Eötvös Loránd Tudományegyetem

49

10

24

38

Károli Gáspár Református Egyetem

2

0

2

0

Közép-európai Egyetem

26

4

4

0

Magyar Képzőművészeti Egyetem

2

1

0

1

Miskolci Egyetem

1

0

0

1

Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

0

0

0

0

Nyugat-magyarországi Egyetem

3

0

0

2

Pannon Egyetem

1

0

0

0

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

5

3

12

11

Pécsi Tudományegyetem

19

9

2

4

Semmelweis Egyetem

6

2

3

4

Széchenyi István Egyetem

0

1

0

9

Szegedi Tudományegyetem

17

18

5

2

Szent István Egyetem

16

0

0

4

Színház- és Filmművészeti Egyetem

0

1

0

0

210

54

84

98

ÖSSZESEN

1. táblázat: Román, szerb, ukrán és szlovák állampolgárságú doktoranduszok Magyarországon
felsőfokú intézmények szerint (2012/2013-as tanév)

A vizsgált négy ország fiataljai Magyarországon elsősorban bölcsészettudományi, másodsorban természettudományi, harmadrészt pedig különféle társadalomtudományi képzésekben vesznek részt (utóbbiba soroltuk a társadalomtudományi, gazdasági, jogi, politológiai, regionális tudományi területeket). Az
orvostudományi szakterületen résztvevők aránya átlagosan 8,5, a műszaki és hittudományi képzésekben
részvevőké pedig mintegy 5 százalékos. A szakterületi megoszlás számos tényező függvénye, ám kettőt
mindenképpen ki kell emelnünk: egyaránt befolyásolja ezt a kibocsátó és a befogadó felsőoktatási szerkezet kínálata is.

20

TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK

Papp

Z.

Atti l a,

Cs at a

Z s omb or

1. ábra: Román, szerb, ukrán és szlovák állampolgárságú doktoranduszok aránya Magyarországon
a doktori iskola szakterülete szerint (2012/2013-as tanév)

3. A külhoni magyar doktoranduszok szocio-demográfiai háttere
és munkaerő-piaci helyzete
Válaszadóink mintegy egyharmada Romániában/Erdélyben nevelkedett, a többiek közel azonos
arányban oszlanak meg a másik három régió között. A kérdőívben viszont rákérdeztünk az állampolgárságra is, amely alapján a válaszadók mintegy 10 százaléka már a magyar állampolgárságot jelölte meg
elsődlegesnek. Az állampolgárság szempontjából „kilépők” aránya (azaz azok aránya, akik a nevelkedési
országukhoz képest más állampolgárságot jelöltek meg) legmagasabb a vajdaságiak körében (18 százalék), őket követik a kárpátaljaiak és majd az erdélyiek (12, illetve 8 százalékkal). Felvidéki válaszadóink
közül senki sem jelölte meg a magyar állampolgárságot elsődlegesnek. Ennek feltételezhetően az az oka,
hogy Szlovákiában az eddigi tapasztalatok szerint retorziók érhetik azokat, akik nyilvánosan is vállalják
a magyar állampolgárságukat.
A válaszadók valamivel több mint egyharmada második állampolgárságot is feltüntetett, és ezek nagy
többsége (77 százalék) magyar állampolgárságot jelent. Második állampolgárságot leginkább az erdélyiek
és vajdaságiak jeleztek (azonos arányban: 39 százalékban), kisebb mértékben pedig a kárpátaljaiak (20
százalék), a felvidékiek közül mindössze két személy tüntetett fel (magyar) állampolgárságot.
A kérdőívet kitöltők átlagos életkora 30,3 év. A származási (nevelkedési) ország függvényében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy statisztikailag is szignifikáns eltéréseket tapasztalhatunk: a legfiatalabbak a
kárpátaljaiak, illetve a felvidékiek, míg a másik két ország doktoranduszai idősebbek. Ezeket az eltéréséket
részben a kibocsátó ország iskolaszerkezete is magyarázza: míg például Kárpátalján általában 17 évesen
érettségiznek, más országokban ez rendszerint 18 éves korban történik.
Érdemes az adatokat korcsoportok szerint is megvizsgálni, mert így elhelyezhetjük a (2009, 2010-es)
magyarországi és nemzetközi adatok mezejében is. Az említett EURODOC kutatása alapján a vizsgált
országok doktoranduszainak 70–90 százaléka a 26–35 éves korcsoportba tartozik8, Magyarországon ez az
arány 2009-ben 83 százalék volt.9 A határon túli magyarok szintén ebbe a trendbe illeszkednek, ám nemzet8
9

EURODOC i. m. 10.
Kucsera–Szabó i. m. 26.
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közi összehasonlításban is kiemelkedik az a tény, hogy a kárpátaljai doktorjelöltek körében magasabb a
23–25 éves korcsoportba tartozók aránya. Mint jeleztük, ennek strukturális okai vannak, de ugyanakkor
komoly kihatásai is lehetnek: pozitív esetben a doktorjelöltek rugalmasságát erősítheti, negatív esetben
viszont fennáll a korai szakmai kiégés veszélye.

2. ábra: A doktoranduszok átlagéletkora a nevelkedés országa szerint

Nemi megoszlás tekintetében a felvidéki és kárpátaljai doktoranduszok aránya kiegyenlítődik, az
erdélyi és vajdasági válaszadók között viszont a nők vannak túlsúlyban. Messzemenő következtetést ezen
adatsorokból nem lehet levonni, de megjegyzendő, hogy az említett EURODOC kutatás a déli országokban
(Horvátország és Portugália) szintén magas női arányt mutatott, így megkockáztatható, hogy a szakterületi
megoszlásokon kívül e trend is belejátszik abba, hogy a romániai és szerbiai válaszadóink között magas
a nők aránya. Szlovákia és Ukrajna a magyarországi adatokkal mutat hasonlóságot (2009-ben Magyarországon a férfiak aránya 51,5 százalék volt).

3. ábra: Nemi arányok származási ország szerint

Családi állapot tekintetében a négy régió közül Felvidék viselkedik eltérően: itt nagyon alacsony
a házasságban vagy élettársi kapcsolatban élők aránya (összesen 26,5 százalék), míg a többi régióban ez
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40–53 százalék között mozog. Megjegyzendő azonban, hogy míg a házasságban élők aránya a vajdaságiak,
erdélyiek és kárpátaljaiak tekintetében közel azonos szinten mozog (36–38 százalék), addig az „informális
házasság”, azaz az élettársi kapcsolatban élők aránya Kárpátalján elenyésző a másik két régióhoz képest
(3,7 százalék a 14,2-höz és a 11,8-hoz képest). Ez a kárpátaljaiak esetében egy tradicionálisabb társadalmi
háttérszerkezetre utal, aminek következtében a családi élet előszobájának tartott élettársi kapcsolat intézménye összezsugorodik. Mivel nincs az együttélésre alkalmat adó átmenet biztosítva, az itteni fiataloknak
választaniuk kell: vagy házasságra lépnek vagy „egyértelműen” egyedülállóak.10

4. ábra: Családi állapot származási ország szerint

A doktoranduszok több mint negyedének már van gyereke, ez az arány Erdélyben már egyharmadukra jellemző. A családi állapottól nem függetlenül látjuk azt is, hogy ezúttal is a szlovákiai válaszadók
jeleznek egyfajta individualizálódást: itt az alanyok mindössze 12 százaléka számolt be arról, hogy van már
gyereke. A regionális eltérések még szembeötlőbbek, ha a gyerekvállalást a nemek szerint is megvizsgáljuk: a felvidéki nők esetében mondhatni ritkaságszámba megy, ha valakinek gyereke van, míg a kárpátaljai PhD-hallgató nők közel felének (42,3 százaléknak) már van gyereke. Ez újra megerősíti azt, hogy a
doktori tanulmányok elvégzése és a magánéleti vonatkozások eltérő stratégiai mintázatokat alakítanak ki.
A felvidékiek esetében mondhatni egymásra épülnek, azaz a karrierépítést a családalapítás a későbbiekben kiegészíti. A másik végleten a kárpátaljaiak vannak, akik esetében a családalapítás, gyerekvállalás és
a karrierépítés egymásba mosódik.
A doktoranduszok szüleinek iskolai végzettsége – az egyes országok átlagos iskolai végzettségéhez
képest – magasabbak. A legalább érettségivel rendelkezők aránya az apák és anyák esetében is meghaladja a
86 százalékot, és több mint harmaduk (35–36 százalék) legalább másodgenerációs. Ha csak az apák iskolai
végzettségét tekintjük, Erdélyben relatív magas a családi háttér hatása, a legalacsonyabb pedig Kárpátalján és Felvidéken. Adataink nagymértékű hasonlóságot mutatnak a 2009-es magyarországi adatokkal11,
de nemzetközi összehasonlításban úgy tűnik, az apák felsőfokú végzettségének aránya valamivel elmarad
más országokhoz képest, ami részben arra utal, a Kárpát-medencében a tudományos utánpótlásképzésbe
nagyobb valószínűséggel bekerülhetnek az alacsonyabb társadalmi rétegből származók. Azonban ha az
iskolai végzettség legalsó szintjeit tekintjük, akkor meg az domborodik ki, hogy térségünkben e rétegekből
10
11

Kutatásunkban nem vizsgáltuk, de az egyedülállók egy része bizonyára szüleivel együtt, egy háztartásban él.
Kucsera–Szabó i. m. 52.
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nehezebb bekerülni a doktori képzésbe, mint Európa néhány déli országában (Portugália, Spanyolország),
de könnyebb bekerülni, mint jó néhány nyugati országban (pl. Franciaország, Hollandia, Belgium, Norvégia).12 Mindezt úgy értelmezhetjük, hogy a tudományos utánpótlásképzés gyakorlatilag az oktatási expanzió folyamataival mutat összefüggést a Kárpát-medencében: a szülői háttér ugyan meghatározó, de csak
egy adott szint felett, ugyanis a legalsóbb rétegekből kicsi az esély az oktatási/tudományos kitörésre.

5. ábra: Apák iskolai végzettsége

Adataink lehetővé teszik a doktoranduszok korábbi iskolai útvonalának felvázolását is. Mivel rákérdeztünk arra, 14 éves koráig hol nevelkedett, illetve ha tudjuk az alapképzés és doktori tanulmányok helyszínét is, meg tudjuk becsülni az oktatási migráció, illetve a szülőföldi oktatási útvonalak arányát is. Ha
100 százaléknak vesszük a 14 éves korig történő nevelkedési helyet, ahol alanyaink feltételezhetően az
általános iskolát is befejezték, láthatjuk (6. ábra), hogy a doktorihoz szükséges alapképzés helyszíne már
részben „eltolódik” a szülőföldről (rendszerint Magyarországra). A középfokú és alapképzés közötti iskolai
átmenet egyben magyar–magyar migrációt is jelent a majdani doktoranduszok szemszögéből: a vajdasági
doktoranduszoknak csak kicsivel több mint fele fejezte be az alapképzést szülőföldjén, míg a kárpátaljaiaknak és a felvidékieknek valamivel kevesebb mint háromnegyede, az erdélyi doktoranduszoknak pedig
mintegy 83 százaléka végezte otthon az alapképzést.
A doktori képzés felé haladva, a felsőoktatási útvonal második szakaszában tovább növekszik az anyaország felé való migráció: az általános iskolai képzés szülőföldi helyszínéhez képest a legkisebb mértékben
(mindössze 11 százalékban) a kárpátaljaiak tudnak saját régiójukban doktori képzést végezni. Ez természetesen összefügg a helyi képzési kínálattal is: míg alapképzésben magyarul Beregszászon és Ungváron is
lehet tanulni, doktori tanulmányokat (aspirantúrát) már csak az Ungvári Nemzeti Egyetemen lehet folytatni. Az oktatási migráció mértéke az erdélyiek körében is növekszik a doktori tanulmányok felé haladva,
és a doktoranduszok fele már Magyarországon folytat tanulmányokat. A felvidékieknek szintén mintegy
fele nem szülőföldjén tanul, ám az erdélyi adatokkal ellentétben itt az alapképzésből a doktori tanulmányokba való átmenet mértéke tompul az általános iskolai képzés és alapképzés közötti átmenet mértékéhez
képest, nem utolsósorban azért, mert a Selye János Egyetemen is lehet doktori tanulmányokat folytatni.
Az adatainkból tovább látszik az is, hogy a vajdasági doktoranduszok alig negyede tanul szülőföldjén.
12

A részletes adatokat lásd EURODOC i. m. 16.
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6. ábra: A doktoranduszok szülőföldi oktatási útvonalai

Ha az oktatási útvonalakat földrajzi mobilitás szerint vizsgáljuk, választ kaphatunk arra is, hogy az
egyes régióból származó fiatalok mely egyetemi centrumok felé igazodnak a PhD megszerzése vonatkozásában. Az útvonalakból kirajzolódik, hogy néhány szülőföldi (relatív) centrum mellett (Kolozsvár,
Pozsony, Nyitra, Komárom, Újvidék, Ungvár) a magyarországi egyetemi központok, illetve néhány kisebb
vidéki város jelenik meg célként a külhoniak számára. A jellegzetes utak vizsgálata azonban rávilágít ezek
markáns regionális jelenlétére: az erdélyiek elsősorban Kolozsvárra, a kárpátaljaiak pedig Debrecenbe
orientálódnak. A felvidékiek és vajdaságiak számára egyik város sem tételeződik centrumként, hanem
több város között oszlanak meg a preferenciák. Az útvonalak sűrűsége ugyanakkor rávilágít arra is, hogy
Budapest ugyan csomópontnak tekinthető, de nem tételeződik egyik régió számára sem centrumnak.

7. ábra: A doktoranduszok által preferált városok származási ország szerint
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8. ábra: A PhD tanulmányok legjellemzőbb helyszínei származási ország szerint

A doktoranduszok munkaerő-piaci helyzetét vizsgálva az látszik, hogy a megkérdezettek közel
kétharmada dolgozik, jelentős részük pedig több munkahelyen is. A jelenleg dolgozók 72 százaléka főállásban dolgozik. A munkahelyek több mint felerészben egyetemhez vagy kutatóintézethez kötődnek, a
privát szférában dolgozók aránya összességében 22 százalékot tesz ki. A munkahely országa mintegy 80
százalékban a szülőföldet, és 16-17 százalékban Magyarországot jelenti. A doktori helyszíne és a munkahely országa közötti átfedések viszont már jóval magasabbak a szülőföldön doktorálók esetében.
Azok, akik dolgoznak és Magyarországon doktorálnak, mintegy 29 százalékban már ott is dolgoznak, a
többiek pedig otthon dolgoznak. Ez mintegy jelzi a doktoranduszok egy jelentős részét jellemző ingázást: 70
százalékuk úgy végzi a tanulmányait, hogy közben otthon (vagy esetleg más országban) dolgozik. Ha mindezt regionálisan megvizsgáljuk, szembeötlő, hogy a Magyarországon doktoráló felvidéki fiatalok több mint
fele már Magyarországon is dolgozik. Ez ugyanakkor arra is utal, hogy szakmai (és egzisztenciális) integrálódásuk iránya felerészt az anyaország felé mutat. A kárpátaljaiak és vajdaságiak vonatkozásában sokkal inkább
jellemző, hogy otthoni munkavállalásuk mellett végzik Magyarországon doktori tanulmányaikat.

9. ábra: A Magyarországon doktoráló és ott munkahellyel rendelkezők aránya származási ország szerint
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A doktoranduszok havi nettó átlagos jövedelme 400–500 euró között mozog, viszont az országok
szerint jelentős eltérések vannak: a kárpátaljaiak keresete a legkevesebb, a felvidékiek gazdálkodhatnak
legtöbbel egy hónapban. Mivel egy behatárolható társadalmi rétegről van szó, a szülők iskolai végzettsége
vagy az életkor nem befolyásolja a havi jövedelem szintjét. A nemi hovatartozás esetében azonban már
nem ennyire egyértelmű a helyzet: a minta egészében nincs szignifikáns eltérés a férfiak és nők között,
regionális bontásban azonban megállapíthatjuk, hogy a Kárpátaljáról származó nők szignifikánsan13 kevesebb keresnek, mint az ugyanonnan származó férfiak.

10. ábra: Havi nettó jövedelem származási ország szerint

4. Információk a doktori iskoláról
Bár a bolognai rendszerben csökkentek a bürokratikus akadályai, a kotuteláris rendszerben történő
fokozatszerzés lehetősége úgy tűnik, mégsem túl vonzó a határon túli magyar doktoranduszok számára,
a kérdőívet kitöltő több mint 400 személy közül csupán ketten érintettek.

11. ábra: A doktori képzés szakterülete származási ország szerint
13

ANOVA teszt, Sig: 0.08, azaz 92 százalékos valószínűséggel eltérnek az átlagos jövedelmek itt.
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A doktori képzéseket szakterület szerint elemezve megállapíthatjuk, hogy a bölcsészettudományi képzések vannak túlsúlyban. Ez országonként szignifikánsan is változik: míg például a kárpátaljai
doktoranduszok több mint fele valamilyen bölcsészképzésre jár, a felvidékiek esetében ez csak 38 százalékos. Összességében a természettudományi képzések szerepelnek második helyen, és szintén második
szakterületként tételeződik ez Kárpátalján. A társadalomtudományi képzések a vajdaságiak és erdélyiek
körében vonzóak, míg a felvidékiek esetében második helyként a műszaki/mérnöki képzések szerepelnek. Nyilván összefüggésben a hazai doktori képzés portfóliójával, Felvidéken a hittudományi képzésben
részvevők aránya is jelentős, míg ilyen képzésű involválódott személyt Kárpátalján alig találni. Az agrár
jellegű képzések a legkevésbé népszerűek, Szlovákiában nem is töltötte ki olyan személy, aki e specializálódást választotta volna.
A doktori iskola helyszínét illetően azonban már lényegesen differenciáltabb képet kapunk. Míg
Erdélyben és a Felvidéken a doktoranduszok két-harmada romániai, illetve szlovákiai intézményt látogat,
a vajdaságiak, de különösképpen a kárpátaljaiak döntő többsége (62, illetve 87%-a) magyarországi doktori
programban vesz részt. A különbségekre vélhetően az a magyarázat, hogy ez utóbbiak számára a magyarországi programok elérhetőbbek, és a szűken vett képzés és fokozatszerzés szempontjain túl a magyarországi tartózkodás egyéb komparatív előnyökkel is járhat (az uniós tagsággal járó mobilitás, magasabb
ösztöndíj stb.). A más, Kárpát-medencén kívüli országokban doktorálók nagyon kis arányban képviselik
magukat a mintánkban, arányuk összességében nem éri el a 3 százalékot.

12. ábra

Nincsenek különbségek az egyes régiók között abban a tekintetben, hogy a doktoranduszaik nappali
vagy levelező (esetleg esti vagy távoktatásos) rendszerben folytatják a programot. A válaszadók többsége
(83 százaléka) nappali képzésben vesz részt, ez az arány a Vajdaságban a legalacsonyabb (78%), de ekkora
minta mellett ez sem takar szignifikáns eltérést.
A vajdaságiak valós kivételt jelentenek azonban abban a tekintetben, hogy csaknem felerészt költségtérítéses rendszerben doktorálnak, miközben ez az arány a többi régióban a 30 százalékot sem éri el
(13. ábra). Ez természetesen együtt jár azzal is, hogy alacsonyabb az ösztöndíjra jogosultak aránya (55%,
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szemben a teljes populációra jellemző 72%-kal). A felvétel pillanatában az erdélyi doktoranduszok 53
százaléka, a felvidékiek 65 százaléka, a vajdaságiak 34 százaléka és a kárpátaljaiak 46 százaléka részesült
ösztöndíjban.

13. ábra

Az ösztöndíj mértéke természetesen nem a származás függvényében változik, hanem az adott ország
kvótáinak megfelelően alakul. Ennek értelmében a legkisebb összeget Ukrajnában (átlagosan 107 eurót
havonta), a legnagyobbat pedig a Felvidéken (514 euró) kapják a doktoranduszok (2. táblázat). Az ösztöndíj összege – azok esetében, akik jelenleg is részesülnek (50 százalék) – átlagosan a teljes havi jövedelem
73 százalékát teszi ki, miközben bő egyharmaduknak ezenkívül nincsen más jövedelme. A támogatás
összege nyilvánvalóan ott bizonyul a leginkább elégtelennek, ahol elmarad a megélhetéshez szükséges
minimumtól (Románia: 58%, Szerbia 58%).
Összeg (EUR)

Hányad (%)

Magyarország

320

79

Románia

276

58

Szerbia

216

59

Szlovákia

514

81

Ukrajna

108

73

más ország

939

77

átlag

350

73

2. táblázat: A doktoranduszi ösztöndíj átlagos havi összege országonként
és annak hányada a havi teljes jövedelemben
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A doktoranduszok háromnegyede 2008 után kezdte el tanulmányait, érthető tehát, hogy több mint
kétharmaduk még a doktori iskolában tanul. Meglehetősen magas azonban azoknak az aránya (20%),
akik ugyan befejezték a doktori iskolát, de még nem indították el a fokozatszerzési eljárást. A doktorjelölti
státussal rendelkezők (a fokozati eljárásban levők) a válaszadók csupán 15 százalékát jelentik.
A fokozatszerzés látható késleltetése (és esetleges elmaradása) úgy tűnik, jelen van a doktoranduszok
jövőre vonatkozó várakozásaiban is: a megkérdezettek közel 10 százaléka vallotta, hogy biztosan vagy valószínűleg nem sikerül ledoktorálnia és további 20 százalékra tehető azoknak az aránya, akik ebben a tekintetben bizonytalanok. A fokozatszerzés remélt sikere természetesen összefügg azzal is, hogy éppen hol
tartanak ebben a folyamatban: a bizonytalankodók egyértelműen felülreprezentáltak azok körében, akik
elvégezték ugyan az iskolát, de nincs még doktorjelölt státusuk. Közülük minden negyedik személy vallotta
úgy, hogy bizonytalan vagy nem valószínű, hogy sikerül ledoktorálnia. A fokozatszerzés remélt időtartama
egyébként átlagosan négy év és nyolc hónap, ami azért tűnik optimista becslésnek, mert átlagosan már
közel három és fél éve bent vannak a rendszerben, többségük pedig még a doktori iskolában tanul.

14. ábra
Magyarország

5,3

Szerbia

5,0

Ukrajna

4,9

más ország

4,4

Románia

4,1

Szlovákia

3,7

összesen

4,7

3. táblázat: A fokozatszerzéshez szükséges becsült időtartam a doktori elkezdésének
időpontjához viszonyítva (évben kifejezve)
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Azt, hogy ki milyen gyorsan tervez ledoktorálni, függ attól, hogy melyik országban próbálkozik.
Ebben a tekintetben a Magyarországon doktorálók becslései hosszabb időtávra vonatkoznak (átlagosan 5,3
év), a leggyorsabban pedig a szlovákiai egyetemeken tanulók terveznek fokozatot szerezni (3,7 év). Azon
túl, hogy a fokozatszerzés sürgetésének eltérő gyakorlata és strukturális ösztönzői is lehetnek országonként,
a Magyarországon tanulók esetében mindenképpen tekintetbe kell venni, hogy a migrációs elmozdulás és
a célországban történő rendszerintegráció önmagában jelentős többlet-idő-ráfordítást igényel.

5. A doktori iskola választásának motivációi,
elégedettség a képzéssel
Vizsgálatunk egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy a doktoranduszok helyzetét vizsgáló kérdések
mellett a fokozatszerzéssel asszociált motivációkat és ehhez kapcsolódóan a doktori programokkal való
elégedettséget is feltérképezzük.
Elsőként arra kérdeztünk rá, hogy mennyiben jelentettek motivációs tényezőt a doktori képzésbe
való belépéskor a 22. ábrában közölt szempontok.
Az eredmények azt mutatják (15. ábra), hogy a megkérdezettek legnagyobb hányada valamilyen
szakmai megfontolásból döntött a doktori képzés elkezdése mellett (4. faktor), szinte alig akadt válaszadó,
akinél például a szakmai érdeklődés ne lett volna fontos (97%), illetve nagy arányban említették a doktori program kínálta kutatási és szakmai-tudományos karrier lehetőségeket is (82 és 80%). Ehhez képest
sokkal kevésbé markáns a hosszabb távú, főként egzisztenciális előnyök reményében formálódó motivációs mintázat, ezek közül leginkább a PhD-fokozat későbbi anyagi megtérüléséhez fűznek reményeket
(60%). Ennek a véleménycsoportnak fontos összetevője egy esetleges külföldi ösztöndíj megszerzése, sőt
a külföldi munkavállalás lehetősége is. (2. faktor)

15. ábra
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Egy visszafogottabb – de szintén nem feltétlenül szakmai alapokon nyugvó – pragmatizmus jegyében
születtek azok a motivációk is, amelyek a PhD-programmal járó rövid távú előnyök kihasználására épülnek. Ebben a viszonyulásmódban a doktori képzés évei a biztonságos, passzív kivárás időszakát jelentik,
hiszen a hallgatói juttatások három évre megélhetést biztosíthatnak. Bár ezeket az érveket lényegesen kevesebben tartották fontosnak, mégis ez a legmarkánsabban körvonalazódó motivációcsoport (1. faktor). A
fokozatszerzés szándékát (az esetek kb. egyharmadában) végül az is magyarázhatja, hogy a munkahelyen
vagy a családban létezik egy ezzel kapcsolatos explicit elvárás, aminek a doktori programra jelentkezők
megpróbálnak megfelelni. A megkérdezettek 43 százaléka említette például, hogy a döntésében a munkahelyi elvárásoknak fontos szerep jutott. (3. faktor)

16. ábra

A doktoranduszok motivációs mintázatainak további árnyalásához arra is rákérdeztünk, hogy milyen
megfontolásból döntött a jelenlegi doktori iskolája mellett. Amint az az előző kérdésre adott válaszok
mentén várható is volt, a legtöbben a szakmai szempontokat vették figyelembe („a doktori iskola szakmai
kínálata illeszkedett a kutatási érdeklődésemhez” – 79%), ezen belül egy jól körvonalazódó véleménymintázat azoké, akiknél kifejezetten az intézmény szakmai teljesítménye számított („a képzés magas színvonala miatt” – 67%, „az intézmény hírneve, reputációja miatt” – 61% - 2. faktor). A megkérdezettek több
mint fele esetében a tanárai ajánlása is sokat nyomott a latban, minden 10 doktoranduszból 4 pedig azért
is döntött a jelenlegi doktori iskolája mellett, mert korábbi tanulmányait is ebben az intézményben végezte (3. faktor). Kisebb súllyal ugyan, de szintén a legmarkánsabban körvonalazódó viszonyulásmód itt is
az a lehetőségorientált opportunizmus (1. faktor), ami egyrészt költségszempontokat, másrészt a könnyű
fokozatszerzés reményét vette számításba az iskolaválasztásban („ez az intézmény volt a legközelebb a
lakóhelyemhez” – 30%, „ez tűnt kevésbé költségesnek” – 17%, „úgy gondoltam, ide könnyen bekerülök”
– 16%, „úgy gondoltam, ezt lesz a legkönnyebb elvégezni” – 6,3%).
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17. ábra

18. ábra

A doktori program értékelését tekintve (17. ábra) a válaszadók leginkább a témavezetők szakmai
kompetenciájával vannak megelégedve (84 százalékuk elégedett vagy nagyon elégedett). A mentorálás-
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tutorálás folyamatára jellemző személyesség tehát – úgy tűnik – az egyik leglényegesebb eleme a doktori
iskolák eredményességének. Ezzel szemben a képzés rendszerszintű vagy intézményes hiányosságai már
lényegesen több diáknál váltanak ki elégedetlenséget. Ezek közül különösen zavarónak tartják a megfelelő tájékoztatás hiányát és azt, hogy doktoranduszként túl sok adminisztrációs feladatot kell elvégezniük.
Ezt követik felváltva a képzés szakmaiságával és hiányos finanszírozásával kapcsolatos méltatlankodások
(a tanrend nem elég célirányos, kevés a pénz, rosszul ellátott az intézmény szakmai infrastruktúrája), az
oktatás- és kutatásszervezéssel kapcsolatos aggályok (óratartás terhe, a kutatási folyamatban való részvétel korlátozottsága), végül pedig a személyes szakmai fejlődés intézményi korlátai és a képzés szerényebb
hozzáadott értéke az alapképzéshez képest.
Tekintve, hogy a doktori programok sikeressége szempontjából a témavezetés színvonala kulcsfontosságú, ezeknek a körülményeit egy külön kérdésben vizsgáltuk meg. A 7. ábrában látható eredmények
csak ráerősítenek a korábban is jelzett rendszerszintű hiányosságokra: miközben a tanárok szakmai
kompetenciáit csak nagyon kevesen kérdőjelezik meg, lényegesen kevesebben tartják alkalmasnak őket
arra, hogy doktoranduszaik szakmai rendszerintegrációjában, előmenetelében (publikációs lehetőségek,
konferencia-részvétel, szakmai kapcsolatépítés) hatékonyan segítsenek.

6. Jövőtervek
A jelenlegi munkaerő-piaci helyzet taglalásánál már megállapítottuk, hogy a doktoranduszok felerészben már a felsőoktatásban vagy kutatóintézetben dolgoznak. A tervek szintjén ez még markánsabban megjelenik, és ezzel párhuzamosan csökken azoknak az aránya, akik magánszférában szeretnének
elhelyezkedni.

19. ábra: A doktori fokozat megszerzését követően hol kíván elhelyezkedni? (Több válasz is lehetséges)

Arra is rákérdeztünk, melyik országban szeretnének élni majd, amikor dolgozni fognak a doktori
megszerzése után. Adataink alapján a doktoranduszok mintegy 30 százaléka szülőföldjéhez képest más
országban tervezi jövőjét, de ez a migrációs potenciál elsősorban Magyarország felé irányul és csak jóval
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kisebb arányban más országok felé. A legnagyobb Magyarország felé irányuló mobilitási szándékot éppen a
két legkisebb magyar közösségből származók, a kárpátaljaiak és a vajdaságiak mutatják. Ugyanakkor az is
látható, a vajdaságiak és felvidékiek körében jelentős a nyugati irányultságú kivándorlás is, amely egyrészt
történeti okokkal és földrajzi elhelyezkedéssel egyaránt magyarázható.14 A kivándorlási szándékra egyértelműen is vizsgáltuk, és megkérdeztük, ha javíthatná életkörülményeit, milyen mértékben vándorolna
ki. Ennek kapcsán azt találtuk, hogy aki Magyarországon végzi tanulmányait, már csak kisebb mértékben
akar továbbvándorolni, a szülőföldön tanulók körében viszont – a vajdaságiak kivételével – magasabb a
kivándorlási potenciál. Ez azt jelzi, a Vajdaságban élesebb a különbség az otthon és a Magyarországon
tanulmányt folytatók jövőelképzelése tekintetében.

20. ábra: A doktori képzés utáni tervezett munkahely országa (1. opció)

A szakmai integrációs terveket feszegető kérdésünk alapján két trendet állapíthatunk meg: egyrészt
domináns a magyar, szülőföldi magyar integráció késztetése, de ugyanakkor a legnagyobb mértékű azok
aránya, akik egyaránt szeretnének a szülőföldi magyar és a többségi nyelvű tudományosságba bekapcsolódni. Országok szerinti bontásban az integrációs stratégiák szignifikánsan is eltérnek, és legalább két
fontosabb megállapítás tehető.
A kizárólag a szülőföldi magyar szakmai életbe való integrálódás legnagyobb mértékű a kárpátaljaiak
körében, amely egyrészt összefügg a szakterületi megoszlással, másrészt fennáll a magyar nyelvi szakmaiság belterjességének is a veszélye. A többségi tudományos élethez való nyitottság legnagyobb mértékű a
vajdaságiak esetében, az innen származó doktoranduszok 70 százaléka állította azt, hogy a magyar és szerb
nyelvű tudományosságba is akar integrálódni. Szintén e régióban a legmagasabb a kizárólag a többségi
irányába mutató szakmai közeledési szándék.
A Magyarországra irányuló jövőterveket, illetve a szülőföldi szakmai integrációs törekvéseket megvizsgáltuk többváltozós modellel is (logisztikus regressziós modellel). Ezek alapján kijelenthetjük, hogy a
magyarországi „vágyakat” szignifikánsan nem befolyásolja a doktorandusz származási országa, de a szülők
iskolai végzettsége, az a tény, hogy a doktorandusznak van-e gyereke, illetve a doktori képzés szakterülete
és helyszíne már jelentősen hozzájárul e migrációs potenciálhoz. Az apák iskolai végzettségének növekedése növeli, az anyák iskolai végzettségének növekedése pedig csökkenti a migrációs potenciált, a gyerek
14

A vajdasági nyugat-európai vendégmunka már a hetvenes évektől jelentős, Szlovákia jelenleg is sok szállal kötődik Csehországhoz, ahol jelenleg is mintegy 800 magyar fiatal tanul.
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nélküliek pedig 3-4-szer nagyobb eséllyel vándorolnak Magyarországra, mint a gyerekesek. Legszembetűnőbb az, hogy az orvostudományi területen doktorálók 20-szor nagyobb eséllyel vándorolnak Magyarországra, mint a természettudományi területen tanulók. Az is teljesen egyértelmű, hogy a szülőföldi doktori
képzésben részvevők leginkább az otthon maradásban hisznek.

21. ábra: A szülőföldi magyar és a többségi nyelvű tudományosságba való integrálódás
szubjektív megítélése országonként

7. Összegzés
A kutatás keretében a négy határon túli magyar régióból származó doktoranduszok körében on-line
kérdőívezést bonyolítottunk le. Az on-line kérdezés melletti fő érv az volt, hogy ily módon könnyebben
el tudjuk érni azokat is, akik a többségi nyelvű, avagy éppen Kárpát-medencén kívüli ország képzési szerkezetébe integrálódtak. Ugyanakkor azt is feltételeztük, hogy e célcsoport körében az on-line megkeresés
nem ütközik technikai vagy más jellegű akadályokba.
A kutatás egyik kihívása az volt, hogyan tudjuk ténylegesen elérni a célcsoportot, illetve mekkora is ez
a célcsoport. Az on-line lekérdezés elindítása előtt ezért az egyes doktorandusz szervezetek aktualizálták
a rendelkezésükre álló doktorjelöltekre vonatkozó adatbázisokat. Szintén a kutatás keretében beszereztük
az Oktatási Hivataltól a magyarországi doktori képzésben részvevők részletes intézményi és szakterület
szerinti adatokat a négy vizsgált országból származó magyar nemzetiségűekre vonatkozóan. Mindezek
alapján azt mondhatjuk, hogy mintegy 1000–1100 külhoni magyar doktorandusz lehet, és ezek közel fele az
anyaországban, a többiek szülőföldjükön magyarul vagy államnyelven, illetve más országokban tanul. Ha
a célcsoport ezen nagyságához viszonyítjuk lekérdezésünket, azt mondhatjuk, hogy az sikeres volt, hiszen
átlagosan minden második doktoranduszt sikerült elérnünk (a minta egészére a hibahatár: +/-1,67).
Válaszadóink mintegy egyharmada Romániában/Erdélyben nevelkedett, a többiek közel azonos arányban oszlanak meg a másik három régió között. A kérdőívben viszont rákérdeztünk az állampolgárságra
is, amelyre a válaszadók mintegy 10 százaléka már a magyar állampolgárságot jelölte meg elsődlegesnek.
Az állampolgárság szempontjából „kilépők” aránya (azaz azok aránya, akik a nevelkedési országukhoz
képest más állampolgárságot jelöltek meg) legmagasabb a vajdaságiak körében (18 százalék), őket követik a kárpátaljaiak és majd az erdélyiek (12, illetve 8 százalékkal). Ez alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a
kisebb magyar közösségekből mintha nagyobb arányban migrálnának az anyaországba.
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A kérdőívet kitöltők átlagos életkora 30,3 év. A származási (nevelkedési) ország függvényében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy statisztikailag is szignifikáns eltéréseket tapasztalhatunk: a legfiatalabbak a
kárpátaljaiak, illetve a felvidékiek, míg a másik két ország doktoranduszai idősebbek. Ezeket az eltéréséket
részben a kibocsátó ország iskolaszerkezete is magyarázza: míg például Kárpátalján általában 17 évesen
érettségiznek, más országokban ez rendszerint 18 éves korban történik. A kárpátaljai alacsony átlagéletkor nemzetközi összehasonlításban is szembetűnő, és hatását tekintve egyaránt utalhat a doktorjelöltek
rugalmasságára, de akár a korai szakmai kiégés veszélyére is.
A nemi megoszlás tekintetében a nők Erdélyben és Felvidéken felülreprezentáltak, míg a családi állapot tekintetében a négy régió közül a szlovákiai magyarok viselkedése szembetűnő: itt nagyon alacsony
a házasságban vagy élettársi kapcsolatban élők aránya (összesen 26,5 százalék), míg a többi régióban ez
40–53 százalék között mozog. A nemi hovatartozásra és családi állapotra vonatkozó arányok a PhD-képzés
presztízsére, illetve a kibocsátó közeg társadalmi háttérszerkezetére egyaránt utalhat. Úgy tűnik, Erdélyben és a Felvidéken a doktori képzésnek kisebb a presztízse, továbbá jól érzékelhető, hogy a szlovákiai
magyar doktoranduszhallgató nők individualistább értékekkel rendelkeznek (alacsony házassági és élettársi kapcsolatban élők aránya, gyerekvállalás kitolása időben).
Munkaerő-piaci szempontból megállapítható, hogy a doktoranduszok közel kétharmada dolgozik, jelentős részük pedig több munkahelyen is. A jelenleg dolgozók 72 százaléka főállásban dolgozik. A
munkaviszony jellege szignifikáns eltéréseket mutat ország szerinti és nemi megoszlás tekintetében is. A
férfiak körében elsöprő többségű a teljes munkaállásban lévők aránya, míg a nők esetében noha elsősorban szintén ez jellemző, jelentős a részmunkaidőt vállalók aránya is. Országok szerint Szlovákia tűnik
ki, itt a doktoranduszoknak csak alig fele dolgozik főállásban, míg a többi vizsgált országban ez az arány
70–80 százalékot is kitesz.
A doktori képzéseket szakterület szerint elemezve, megállapíthatjuk, hogy a bölcsészettudományi képzések vannak túlsúlyban. Ez országonként szignifikánsan is változik: míg például a kárpátaljai
doktoranduszok több mint fele valamilyen bölcsészképzésre jár, a felvidékiek esetében ez csak 38 százalékos. Összességében a természettudományi képzések szerepelnek második helyen, és szintén második
szakterületként tételeződik ez Kárpátalján. A társadalomtudományi képzések a vajdaságiak és erdélyiek
körében vonzóak, míg a felvidékiek esetében második helyként a műszaki/mérnöki képzések szerepelnek. Nyilván összefüggésben a hazai doktori képzés portfóliójával, Felvidéken a hittudományi képzésben
részvevők aránya is jelentős, míg ilyen képzésű involválódott személyt Kárpátalján alig találni. Az agrár
jellegű képzések a legkevésbé népszerűek, Szlovákiában nem is töltötte ki olyan személy, aki e specializálódást választotta volna.
A doktori iskola helyszínét illetően azonban már lényegesen differenciáltabb képet kapunk. Míg
Erdélyben és a Felvidéken a doktoranduszok kétharmada romániai, illetve szlovákiai intézményt látogat,
a vajdaságiak, de különösképpen a kárpátaljaiak döntő többsége (62, illetve 87%-a) magyarországi doktori
programban vesz részt. A különbségekre vélhetően az a magyarázat, hogy ez utóbbiak számára a magyarországi programok elérhetőbbek, és a szűken vett képzés és fokozatszerzés szempontjain túl a magyarországi tartózkodás egyéb komparatív előnyökkel is járhat (az uniós tagsággal járó mobilitás, magasabb
ösztöndíj stb.). A más, Kárpát-medencén kívüli országokban doktorálók nagyon kis arányban képviselik
magukat a mintánkban, arányuk összességében nem éri el a 3 százalékot.
A fokozatszerzés kapcsán egyfajta késleltetés (és esetleges elmaradás) mutatkozik a doktoranduszok
jövőre vonatkozó várakozásaiban: a megkérdezettek közel 10 százaléka vallotta, hogy biztosan vagy valószínűleg nem sikerül ledoktorálnia, és további 20 százalékra tehető azoknak az aránya, akik ebben a tekintetben bizonytalanok. A fokozatszerzés remélt sikere természetesen összefügg azzal is, hogy éppen hol
tartanak ebben a folyamatban: a bizonytalankodók egyértelműen felülreprezentáltak azok körében, akik
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elvégezték ugyan az iskolát, de nincs még doktorjelölt státusuk. Közülük minden negyedik személy vallotta
úgy, hogy bizonytalan vagy nem valószínű, hogy sikerül ledoktorálnia. A fokozatszerzés remélt időtartama
egyébként átlagosan négy év és nyolc hónap, ami azért tűnik optimista becslésnek, mert átlagosan már
közel három és fél éve bent vannak a rendszerben, többségük pedig még a doktori iskolában tanul.
A doktoranduszok motivációit többváltozós elemzéssel vizsgálva négy nagyobb véleményegyüttes
rajzolódott ki: a megkérdezettek legnagyobb hányada valamilyen szakmai megfontolásból döntött a
doktori képzés elkezdése mellett. Ehhez képest sokkal kevésbé markánsan, de megjelenik a hosszabb
távú, főként egzisztenciális előnyök reményében formálódó motivációs mintázat, ugyanakkor tetten érhető egy visszafogottabb – de szintén nem feltétlenül szakmai alapokon nyugvó – pragmatizmus is (amely
a PhD-programmal járó rövid távú előnyök kihasználására épül). A fokozatszerzés szándékát (az esetek
kb. egyharmadában) végül az is magyarázhatja, hogy a munkahelyen vagy a családban létezik egy ezzel
kapcsolatos explicit elvárás, aminek a doktori programra jelentkezők megpróbálnak megfelelni.
A szakmai integrációs terveket feszegető kérdésünk alapján két trendet állapíthatunk meg: egyrészt
domináns a magyar, szülőföldi magyar integráció késztetése, de ugyanakkor a legnagyobb mértékű azok
aránya, akik egyaránt szeretnének a szülőföldi magyar és a többségi nyelvű tudományosságba bekapcsolódni. Országok szerinti bontásban az integrációs stratégiák szignifikánsan is eltérnek, és legalább két
fontosabb megállapítás tehető.
A kizárólag a szülőföldi magyar szakmai életbe való integrálódás legnagyobb mértékű a kárpátaljaiak
körében, amely egyrészt összefügg a szakterületi megoszlással, másrészt fennáll a magyar nyelvi szakmaiság belterjességének is a veszélye. A többségi tudományos élethez való nyitottság legnagyobb mértékű a
vajdaságiak esetében, az innen származó doktoranduszok 70 százaléka állította azt, hogy a magyar és szerb
nyelvű tudományosságba is akar integrálódni. Szintén e régióban a legmagasabb a kizárólag a többségi
irányába mutató szakmai közeledési szándék.
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MEGALAKULÓBAN A TERMINI MAGYAR NYELVI
KUTATÓHÁLÓZAT15
n

Szoták Szilvia16
n
A Termini egyesület a határon túli nyelvi irodákat tömörítő tudományos hálózati
együttműködés, amely a külső régiók magyar nyelvhasználatának vizsgálatát, a kisebbségi
nyelvváltozatok élőnyelvi kutatását tűzte ki célul. A Termini az egyetlen olyan együttműködés a Kárpát-medencében, amely minden magyarlakta régióban jelen van a nyelvi irodák
által, s komplex, a teljes Kárpát-medencét lefedő nyelvi kutatások elvégzésére és az eredmények összehasonlítására vállalkozik. Célunk, hogy az empirikus kutatások eredményeire
támaszkodva többek között olyan nyelvi tervezés valósuljon meg a magyarlakta területeken,
amely a nyelvi közösségek érdekeit szolgálja úgy, hogy figyelembe veszi a régiók különböző
sajátosságait. Jelen tanulmányban a Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat létrejöttéről és az
elmúlt 12 évben végzett tevékenységéről fogok röviden beszámolni. Bemutatom a hálózati
együttműködés előnyeit, a Termini múltját és terveit.
Kulcsszavak: Termini egyesület, kontaktológia, nyelvi jogok, oktatáskutatás,
Termini magyar–magyar szótár, határtalanítás, szóhatártalanítás

n

1. A hálózatiságról
A XXI. századi társadalmakban, a tudományos kapcsolatok szerveződésében is meghatározó szerepe
van a hálózatoknak. „A hálózat az egyetlen olyan szervezet, amely képes nem eleve meghatározott irányba
növekedni, vagy irányítás nélkül tanulni. Minden más topológia korlátokat állít a lehetséges történések
elé. A hálózat csupa szélekből áll: nyitott végű, akárhonnan közelítsük is meg” (Castells, 1996: 6).
Ez a nyitottság különösen jellemzi a Termini nyelvészeit, hiszen lassan 12 esztendeje többnyire virtuálisan dolgoznak együtt úgy, hogy a kutatómunka valamelyik Kárpát-medencei egyetemi műhelyben
vagy intézetben folyik. Azok a személyes kapcsolatok − amelyekre ez a szakmai-virtuális hálózat épül −,
természetesen több évtized alatt alakultak ki, s napjainkban is folyamatosan épülnek tovább. A kapcsolatok két síkon érhetők tetten: az egyén és az intézmények szintjén. Ez utóbbi több irányban is termékeny:
egymás között, Magyarország felé, a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban. Péntek János 2010ben még a következőket írja: „A hálózat nem ok nélkül vált korunk tudomány-módszertani kulcsszavává, mint ahogy a tudományszervezésben is parancsoló szükségszerűséggé vált a hálózati együttműködés.
Ez különösen azok számára nyilvánvaló, akik – mint a peremrégiók magyar nyelvészei – valóságos közös
intézménybe nem tömörülhetnek, noha vizsgálati tárgyuk azonossága ezt föltétlenül indokolttá tenné.”17
15
16
17

A valóságban ez a megalakulás a Termini 2013. február 26-ai alakulóülésére utal, amelyet azért hívtunk össze, mert megszületett a döntés a kollégák között a Termini törvényszéki bejegyzéséről. Valójában a Termini 2001 óta, azaz 12 éve működik.
Nyelvész, a Termini Egyesület (Budapest) és az Imre Samu Nyelvi Intézet (Ausztria, Alsóőr) elnöke, a Károli Református Egyetem oktatója. E-mail: szotaksz@t-online.hu
http://ht.nytud.hu/
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Ezen változtatva a virtuálisan már eddig is egy közösséget alkotó nyelvészek elhatározták, hogy hivatalosan is bejegyzésre kerül a Termini.

2. Előzmények
A Kárpát-medencei magyarság 20. századi létét zártság, korlátozottság és elszigetelődés jellemezte.
Már több mint húsz éve annak, hogy a magyar nyelvhatárokon belül tevékenykedő nyelvészek − átlépve az
országhatárok problematikáján – elkezdték kiépíteni és szorosabbá tenni szakmai kapcsolataikat, elkezdtek együtt gondolkodni a magyar nyelv fejlődéséről. Természetesen ennek a folyamatnak meghatározó
tényezője volt a Magyar Tudományos Akadémia nyitottsága. Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön
Elnöki Bizottsága18 a nyelvi irodák megalakulása óta támogatja munkánkat és a Terminit modellértékű,
eredményes együttműködésként tartja számon a Kárpát-medencében. Szintén meghatározó volt a Termini
munkájában az MTA Nemzeti-etnikai Kisebbségkutató Intézet támogató együttműködése.19 Szakmai előzményként a legfontosabb a diszciplináris megalapozás és a kutatások elindítása volt. Elsősorban az MTA
Nyelvtudományi Intézetében20 és a magyarországi egyetemeken21 folyó élőnyelvi, szociolingvisztikai és
dialektológiai kutatásokat kell megemlíteni.
Hálózatunk névadójának Lanstyák Istvánt tekintjük, aki egyik levelében írta a következő gondolatokat
a névkeresés időszakában: „A Termini név […] egyrészt rímel tevékenységünk egyik fontos aspektusára,
a szavak, terminusok gyűjtésére, másrészt utal arra, hogy Trianon után a határon túli magyarság egyfajta
védőövezetet alkot Magyarország határai körül, mintegy védi az anyaországot, egy külső gyűrűt alkot. […]
Persze a mi tevékenységünk közvetlenül nem ilyen védelmi jellegű, viszont remélhetőleg tevékenységünk
közvetve a határon túli magyarság fönnmaradását is szolgálja, és mindenképpen e magyar nemzetrészek
nyelvének dokumentálását. Ami pedig – akárhogy is vesszük – a magyar nyelv pozíciójának erősítése.
És hát a területek, ahol az általunk gyűjtött szavakat használják, éppúgy egy külső övezetet alkotnak a
tényleges anyaországon túl, mint a limes és a termini által határolt terület a római közigazgatási egységek
esetében”(Péntek 2011: 9).

3. Mi az a Termini?
A Termini napjainkban a Kárpát-medence magyarlakta területein − azaz összesen nyolc országban −
tevékenykedő nyelvészek-professzorok kutatóhálózatát jelenti, akik a nyelvről és a nyelv változásairól hasonlóképpen gondolkodnak. Szlovákiai magyar nyelvészek kezdeményezésére, valamint a Határon Túli Magyarok Hivatalának, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének és neves magyar nyelvészeink szellemi támogatásával 2001-ben megalakultak a határon túli nyelvi irodák Felvidéken 22, Erdély18
19
20
21
22

Köszönjük a támogatást a néhai Berényi Dénesnek, Görömbei Andrásnak, Kocsis Károlynak (a bizottság eddigi elnökeinek), valamint Tarnóczy Mariannak.
Akkori igazgatója, Szarka László kezdettől fogva felkarolta, szakmai és koordinációs tanácsokkal segítette a nyelvi irodákat.
Pl. a Bartha Csilla szakmai közreműködésével koordinált, elindított és megvalósított kétnyelvűségi kutatások több régióban, és a Kontra Miklós kezdeményezésére 1988-tól kétévenként megrendezésre kerülő Élőnyelvi Konferenciák és kötetek,
valamint A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén könyvsorozat.
Pl. a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen Szépe György professzor úttörője volt a nyelvpolitika mint alkalmazott nyelvészeti diszciplína elfogadtatásának, valamint az ELTE-n Kiss Jenő professzor dialektológia műhelye is meghatározó volt.
Gramma Nyelvi Iroda – Dunaszerdahely
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ben23, Kárpátalján 24 és a Vajdaságban a kisebbségi magyar nyelvközösségek magyar nyelvhasználatának,
a magyar nyelv kontaktusváltozatainak, a határon túli magyar nyelv használati színtereinek kutatására.25
A három nyugati kisrégióból is folyamatosan bekapcsolódtak a munkába kutatók, így 2003-ban hivatalosan is kiegészültek a nyelvi irodák egyéni kutatóhelyekkel Ausztriában, Szlovéniában és Horvátországban.
Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a napjainkban interregionális központként működő, azaz a
horvátországi, muravidéki, őrvidéki nyelvészeti kutatásokat koordináló Imre Samu Nyelvi Intézet26 2007es megalakulásáig egy-egy ember próbált lépést tartani a nagyobb kutatóállomások által ellátott, lokális
szinten is megvalósítható feladatokkal.
Az elmúlt egy évtizedben a Vajdaságból egy-egy olyan kollégával álltunk kapcsolatban, akik az Újvidéki Egyetem vagy a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar munkatársai voltak A többi magyarlakta régióban működő nyelvi irodához hasonló intézmény 2013-ban alakult meg Szabadkán, Verbi Nyelvi
Kutatóműhely27 néven. A Verbivel teljessé vált a minden régiót összekapcsoló nyelvi műhelyek Kárpátmedencei hálózata, a Termini.

4. A Termini kutatási programjai
A hálózat munkatársai kutatási programjaik keretében a nyelvi helyzet, a nyelvi folyamatok és a
nyelvi jelenségek leírására és elemzésére, a kisebbségi magyar nyelvi problémák feltárására törekednek.
Ez alapozza meg a Terminin belül a nyelvtervezési feladatok kijelölését és a folyamatos kutatómunkát.
Legfontosabb programjaink: a nyelvi jogok folyamatos nyomon követése, az oktatási jogok vizsgálata és
a szóhatártalanítás.

5. Nyelvi jogok
Az első világháborút lezáró békeszerződések teljesen átrajzolták Európa etnikai térképét. A francia
forradalom óta elterjedt, s napjainkban is észlelt nemzetállami ideológiák, valamint az állam és a nyelvhatárok különbözősége folyamatosan feszültségeket okoz környezetünkben, s ennek következtében a magyar
kisebbségnek minden régióban kihívásokkal kell szembenéznie. A szomszédos országok kisebbségpolitikája
különböző sajátosságokat mutat, de legtöbb esetben korlátozó jellegű. A hálózat munkatársai folyamatosan nyomon követik a Kárpát-medencében élő magyar kisebbség nyelvi jogi és nyelvpolitikai helyzetét (l.
Nádor–Szarka szerk. 2003; Kenesei szerk. 2009; Eplényi−Kántor szerk. 2012;), jogainak érvényesülését.

6. Oktatás
Kisebbségi helyzetben az anyanyelvű oktatásnak kiemelkedően fontos szerepe van, ezért a hálózat kutatásaiban központi helyet foglal el a környező országokban élő magyarság oktatási jogainak,
az oktatás nyelvi vonatkozásainak vizsgálata, a diákok nyelvi kompetenciájának szociolingvisztikai és
pszicholingvisztikai szempontú leírása. A hálózat munkatársai folyamatosan publikálnak ebben a témakörben, legutóbb elkészült közös kötet a hét magyarlakta régió oktatási jogait és gyakorlatát mutatta be
(Bartha–Nádor−Péntek szerk. 2011).
23
24
25
26
27

Szabó T. Attila Nyelvi Iroda – Kolozsvár, sepsiszentgyörgyi filiáléval
Hodinka Antal Nyelvi Intézet – Beregszász
Vö.: www.mtaki.hu/kutatóállomások,
www.isnyi.org
http://verbi.org/
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7. Szóhatártalanítás
A szóhatártalanítás összehangolt lexikológiai és lexikográfiai, valamint korpusznyelvészeti munkálatokat jelent. A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat munkatársai összehangoltan azon dolgoznak, hogy
a magyarul megjelenő nyelvészeti kiadványokban a magyarországi magyar nyelv mellett megjelenjenek
a határon túli magyar beszélőközösségek nyelvváltozatai is. Az elmúlt kilencven év történelmének következménye, hogy a magyar nyelv nemcsak egy, hanem egyszerre nyolc országban változik. Ennek megfelelően beszélhetünk erdélyi, felvidéki, burgenlandi stb. magyar nyelvről. Minden régióban befolyásolta
a magyar nyelv fejlődését az adott állam nyelve. Ezt a folyamatot nevezzük nyelvi különfejlődésnek (vö.
Szilágyi N. 2008: 106) vagy nyelvi szétfejlődésnek (Lanstyák 2008: 121). A határtalanítás folyamata során
ezeket a változásokat vizsgáljuk.
A nyelvi szétfejlődés egyik reprezentatív példájaként a golyóstoll régiónkénti elnevezéseit28 mutatom
meg:
Hu: golyóstoll
Va: hemijska Van egy hemijskád? Az én hemijskám kifogyott.
Mv: kemicsni Kemicsnivel írok mindig, a ceruzát nem szeretem.
Hv: kemijszka Nem ír a kemijszkám.
Őv: kuli Kölcsönadta a kuliját, hogy azzal írjam meg a levelet.
Fv, Va: örökíró Ma pedig már egy olyan borítékot is gázálarcos tisztiorvos vizsgál meg, amelyre
valaki örökíróval ráírja: „lépfene”.
Er: pasztástoll Megsárgult papírcetlin zöld színű pasztástoll-betéttel…
Er: pix Tudj’isten, miért, talán mert túl becsületes képe volt, vagy mert azt mondta, holtfáradt, s mert
megígérte, hogy másnapra a pixét is használja, és egy aláírás erejéig visszatér.

7.1. A Magyar Nemzeti Szövegtár határtalanítása
A korpuszmunkálatok 1998 elején kezdődtek el a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi
Intézetének Korpusznyelvészeti Osztályán. A kutatás célja százmillió szavas szövegkorpusz létrehozása
volt, amely lehetőségeihez mérten reprezentatívan tartalmazza a mai magyar nyelv jellegzetes megnyilvánulásait. A munkálatok 2002-től a Kárpát-medencei Magyar Nyelvi Korpusz projekt keretében kiegészültek
a teljes Kárpát-medence magyar nyelvhasználatára kiterjedő gyűjtéssel. 2005 novemberében mutatkozott
be a szlovákiai, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági nyelvváltozatokkal kiegészült Magyar Nemzeti Szövegtár. A Termini munkatársainak és az MTA Nyelvtudományi Intézet Korpusznyelvészeti Osztályának
köszönhetően létrejött az első olyan magyar nyelvi korpusz, amely a magyarországi mellett a határon túli
magyar nyelvváltozatokat is – jelenleg 187,6 millió szövegszót – tartalmaz, s ezzel alkalmas összehasonlító vizsgálatok elemzésére.
A korpuszprogram keretében a Magyar Nemzeti Szövegtár anyaga kibővült a magyar nyelv szlovákiai, erdélyi, kárpátaljai és vajdasági változataival. A korpusz elsősorban írott anyagokat tartalmaz a
sajtó, a szépirodalom, a tudományos próza, a hivatali élet köréből, s kisebb mennyiségben beszélt nyelvi
szövegeket.29 A kisrégiók ebből a programból kimaradtak, de ezeken a nyelvterületeken is összegyűltek
feldolgozásra váró anyagok.
28
29

Forrás: Termini magyar–magyar szótár: http://ht.nytud.hu/htonline/
A korpusz a következő oldalon érhető el: corpus.nytud.hu/mnsz.
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7.2. Névhatártalanítás
A névhatártalanítás célja a Kárpát-medence Magyarországon kívüli magyar településneveinek kodifikálása: az országhatárok és politikai rendszerek többszöri megváltozása következtében létrejövő nyelvi
változatosság kezelése. A kutatóállomások távlati célja, hogy összegyűjtsék a Kárpát-medence földrajzi
neveinek teljes korpuszát, egységesítsék névalakjukat, helyesírásukat, kidolgozzák a névalkotás és a névhasználat közös szabályait. Trianon következtében a határon túlra került régiók földrajzi neveit az utódállamok
öncélúan, akár több alkalommal is megváltoztatták saját nyelvpolitikájuk szerint (vö. Szabómihály 2011:
359), s ez ahhoz vezetett, hogy egy településnek több neve is használatos. A névhatártalanítás jelentősége
egyaránt megmutatkozik a hétköznapokban (pl. helységnévtáblák), az oktatásban (pl. tankönyvek) és a
hivatalokban.

7.3. A készülő magyar–magyar szótárak határtalanítása
Célja, hogy az újonnan megjelenő magyar szótárak mindegyikében jelenjenek meg a magyar nyelv
határon túli változatai, hogy azok ne csak a magyarországi, hanem az egyetemes magyar nyelv szótárai
legyenek. A szóhatártalanítási program keretében eddig négy magyarországi szótárban jelentek meg
határon túli régiókban használt szavak: Az Akadémiai Kiadó Magyar értelmező kéziszótárában (csak a
négy nagyrégióból), az Osiris Helyesírás szótári részében, az Osiris Idegen szavak szótárában, valamint a
Tinta Kiadó által megjelentetett Értelmező szótár +-ban. Az alábbiakban őrvidéki példákat mutatok be
két szótárból.
Az Osiris Helyesírásból éppen a földrajzi nevek, járások elnevezéseit, azok helyesírását láthatják,
amelynek a turizmus területén, az útikönyvek s a napjainkban egyre inkább Ausztriában is elszaporodó
kétnyelvű honlapok írásakor van gyakorlati haszna.
Burgenland Burgenlandban, burgenlandi
Burgenlandi Magyar Kultúregyesület burgenlandi magyar kultúregyesületi
Burgenlandi Magyarok Népfőiskolája burgenlandi magyarok népfőiskolájabeli
járás2 ’a megye alatti közigazgatási egység’ járást, járások, járása | | járásbíró, járásbíróság | |→ | Beregszászi járás, Felsőőri járás, Felsőpulyai járás, Gyanafalvi járás, Huszti járás, Ilosvai járás, Kismartoni járás,
Nagybereznai járás, Nagymartoni járás, Nagyszőlösi járás, Németújvári járás, Nezsideri járás, Ökörmezői
járás, Perecsenyi járás, Rahói járás, Sárbogárdi járás, Szolyvai járás, Técsői járás, Ungvári járás, Veszprémi járás, Volóci járás
Az Osiris Idegen szavak szótárából a három kisrégióra jellemző példát láthatnak, amely ugyancsak
jól mutatja a szétfejlődést. Míg Magyarországon csak az egyetemi tanárokat szólítják professzornak, addig
a három nyugati kisrégióban a középiskolai tanárokat is, amely ezekben az országokban a tanári hivatás
nagyobb társadalmi presztízsét jelenti.
profeszorica [lat] okt 1. Hv, Mv középiskolai tanárnő 2. Hv felső tagozatos általános iskolai tanárnő
professzorin [lat-ném] Őv tanárnő Őv frau ~ tanárnő (női tanárok megszólítása az ausztriai középiskolákban)

7.4. A Termini magyar–magyar szótár
Az internetes szótár napjainkban összesen mintegy 4072 szót tartalmaz. Az önálló szócikkek mellett
a közös szócikkek száma is jelentős: a szótárban 1122 erdélyi, 1778 felvidéki, 932 vajdasági, 679 kárpátal-
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jai, 611 horvátországi, 623 muravidéki és 511 őrvidéki vonatkozású lexéma található. A szótárt készítők
célja, hogy ismertté tegyük a magyar nyelvterületen azokat az államnyelvi kontaktuselemeket, amelyeket
a környező országok magyarlakta régióiban az emberek a mindennapi kommunikációjukban használnak.
Az őrvidéki és muravidéki régiókban gyakorisági vizsgálat is készült. Jelentősége abban rejlik, hogy ezzel
segítjük az egyes nyelvi régiók nyelvváltozatainak jobb megismerését, és hozzájárulunk a külső régiókban élő magyarság nyelvi önbizalmának növeléséhez. A szótár az alábbi oldalon érhető el: ht.nytud.hu/
htonline
A Párizs környéki békék után a távolságok maradtak, a nyelv státusa és a régiók közötti szabad mozgás
változott. Ezeknek az elsősorban politikai, másodsorban gazdasági és társadalmi változásoknak a következménye, hogy a környező országokban élő magyarság szókészletében egyszerre vannak jelen: a) tájszavak; b) közmagyar szavak; c) ht eredetű szavak, azaz önálló szóalkotások 1918 után; d) államnyelvi eredetű
közvetlen ill. alaki kölcsönszavak (vö. Lanstyák 2008: 126). Az alábbiakban ezekre a kategóriákra hozok
példákat az általam legjobban ismert régióból, Burgenlandból, ezzel is szemléltetve az őrvidéki magyar
nyelv sokszínűségét.

Tájszavak
A négy magyarlakta település (Felsőőr, Felsőpulya, Alsóőr és Sziget) már a nagyatlasznak is kutatópontja volt. A területen egyetlen regionális atlaszt ismerünk, a Felsőőri tájszótárt (Imre 1973). A burgenlandi magyar dialektus az észak-dunántúli nyelvjárástípusba tartozik, de vannak attól eltérő jegyei is
(Imre 1971: 8; 334). A szókészlet táji eredetű szókincse még 1918 előtti. Vannak olyan lexémák, amelyek a
magyarlakta települések mindegyikén ismertek és használatosak: cimet ’fahéj’; cék ’kullancs’; sercli ’kenyér
vége’; macskamíz ’mézga’; mënyiëtasszony menyét; barátfüle ’derelye’; zsompor ’szakajtó’; tüskiëzsborz
’sündisznó’; vakonda ’vakondok’; darametélt ’grízes tészta’; tikszem ’tyúkszem’, míg mások csak az egyes
települések lakóinak nyelvhasználatára jellemzőek. A négy település lakóinak szóhasználata között vannak
alaktani és jelentéstani eltérések is: Aő30, Szi31 föheny, Fő32 föhény ’homok’; Fő lucsli Pu33 lucsi ’cumi’; Pu
cicemuca; ’barka’; Szi urbiszli Aő kikelle ’zöldborsó’; Pu patakikű ’kavics’; Lo34 zsibavirág ’gyermekláncfű’;
Aő lokkon ’tócsa’.

Közmagyar szavak
A burgenlandi magyarok szókincsének egy részét alkotják azok a közmagyar szavak, amelyeket 1918
előtt az egész magyar nyelvterületen használtak, azonban a nyelvi szétfejlődés következtében bizonyos
szavak sorsa a különböző régiókban másként alakult. Érdemes különbséget tenni az idegen eredetű és a
belső keletkezésű lexémák között (Lanstyák 2008: 127). Ilyen stílusbeli kölcsönszó pl.: a firma ’cég’; inspektor ’szaktanácsadó, szakfelügyelő’; internátus ’diákotthon, kollégium’; kaszárnya ’laktanya’; penzió ’nyugdíj’;
szvetter ’kardigán’; a cvekker ’bevásárló szatyor’; a fuszekli ’zokni’, vecsernye ’vacsoraidő, esti ima’ stb. Míg ezek
a szavak a ma magyarul beszélő burgenlandiak szókincsének részei, addig Magyarországon marginálissá
váltak. Vannak olyan belső keletkezésű szavak, amelyek Magyarországon régiessé váltak, de Burgenlandban
és a többi ht régióban is közhasználatban maradtak. Ilyen a járás ’államigazgatási egység, a tartományok
részegysége Ausztriában’; a tanonciskola ’szakiskola’; az erszény, buksza, bugyelláris ’pénztárca’.
30
31
32
33
34

Aő=Alsóőr
Szi=Őrisziget
Fő=Felsőőr
Pu=Felsőpulya
Lo=Locsmánd
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A ht eredetű szavak, azaz önálló szóalkotások
A szétfejlődés következtében jöttek létre az önálló szóalkotások, számuk Őrvidéken csekély. Ilyen
jelentésbeli kölcsönszó pl. a szirup ’szörp’; a kredit ’kölcsön’; község ’polgármesteri hivatal’; kalk a magasház
’emeletes ház’; a zebracsík ’gyalogátkelőhely’, szemorvos ’szemész’; tolószekér ’tolószék’; étlapos ’pecsétes’;
tükörkifejezés a vedd rád ’vedd fel’; s önálló alkotásként megemlíthető az árkádünnep ’felsőőri reformátusok ünnepe’; a sipoló ’rádió’; befutottak ’gyüttmentek, jöttmentek’.

Az államnyelvi eredetű szavak
Ma a burgenlandi magyarság nyelvének szerves részét alkotják az államnyelvi kontaktuselemek (Imre
1977: 302; Gal 1977: 314, Szoták 2008: 67−68). Ezt egy 2008-ban végzett gyakorisági vizsgálat igazolta,
amelyet az ötvenmondatos kérdőív egyetlen példáján keresztül mutatok be:
A kérdőív 30. mondata volt A feuerwehr vett egy új löschpumpnit meg új löschwognit.35 A három
kölcsönszót tartalmazó mondat egy standard német alakot (Feuerwehr) és két nyelvjárási elemet tartalmaz:
Löschpumpe – löschpumpni = az oltópumpa; Löschwagen – löschwogni = oltókocsi. Az őrvidéki nyelvjárás
toldalékrendszerére jellemző, hogy a német jövevényszavakhoz főnevek esetében – s jelen esetben is – a
-li, -ni toldalék kapcsolódik, míg igék esetében az -l: pl: felrégül = felizgatja magát (vö. Imre 1971: 75–78;
1977: 310, Szoták 2009a: 237−252).
A Feuerwehr szó esetében a közmagyar irányú helyettesítés összességében 75%-ban megtörtént a
tűzoltók (31), tűzoltóság (32) kifejezésekkel. A löschpumpnit 40%-ban helyettesítették közmagyar szavakkal:
pumpa (21), pompa (1), tűzoltópumpa (5), oltópumpa (4), oltógép (2), tűzoltókészülék (1), míg a löschwognit
51%-ban cserélték le az alábbi kifejezések valamelyikére: autó (11), oltókocsi (9), kocsi (8), tűzoltóautó (7),
tűzoltókocsi (4), oltószekér (2), tankkocsi (1), oltó (1).
A kontaktuselem ilyen sokféle helyettesítése igazolni látszik azt a feltevést, hogy egyrészt a tűzoltással kapcsolatos magyar nyelvű szakterminológia (is) hiányzik az őrvidéki magyarok nyelvéből, másrészt
nincs egy közmegegyezésen alapuló olyan magyar szó nyelvváltozatukban, amely elterjedt és mindenki
használja (Szoták 2009: 250).
A löschpumpni és löschwogni szavak gyakoriságának feldolgozása közben öt-öt esetben fordult elő,
hogy a szavakat hibrid kalkokkal, azaz kölcsönszó előtagú és közmagyar utótagú szavakkal helyettesítették: löschpumpa és löschautó.

8. Összefoglalás
A Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat eddigi 12 évét az egymás és a szakma iránti kölcsönös
tisztelet és elhivatottság jellemezte. A hálózat munkatársai igyekeznek elvégezni minden olyan aktuális
feladatot, amelyet a nyelvpolitikai helyzet megkövetel. Célunk, hogy hosszú távú stratégiát és megoldást
nyújtsunk azokra a felmerülő kérdésekre, amelyek a magyar nyelv és közösség megmaradását szolgálják.
Célunk továbbá, hogy a szakma és a közélet ne távolodjon, hanem közeledjen egymáshoz, s hogy az általunk összegyűjtött tudás és tapasztalat hasznosuljon.

35

feuerwehr fn. vö. Feuerwehr
löschpumpni fn. vö. Löschpumpe
löschwogni fn. vö. Löschwagen
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ARCHETIPIKUS ÉS MODERN HŐSÖK
A MAGYAR TÖRTÉNELMI REGÉNYBEN
Northrop Frye szemlélete alapján
n

Dr. Bence Erika
n
Northrop Frye A kritika anatómiájában (Princeton: 1957, Budapest: 1998) az archetipikus
hős szerepének műfajteremtő aspektusairól beszél a romance és a regény viszonylatában:
az archaikusabb, a mítoszi-eposzi világállapothoz közelebbi románc hősei „pszichológiai
archetípusok”, míg „a regényíró jobban szereti, ha anyaga plasztikus, illetve nagyjából jelenkori állapotban van” (FRYE 1998. 265). Az idézett elmélet fénykörében a magyar történelmi
regény alakulástörténete is át- és újraértelmezhető – választ keresve a magyar történelmi
fikciós próza műfajalkotó aspektusainak, a történelmi narratíva eljárásainak, illetve műfajtípusainak kérdésére. A dolgozat a vázolt szempontok érvényében közelíti meg, tekinti át
és vizsgálja a (lehetséges) magyar történelmi regénykorpuszt.
Kulcsszavak: Northrop Frye elmélete, hős, romance/románc, regény

n

Szubjektív kutatástörténeti összefoglaló
Előadásom az általam 2004 és 2006 között lefolytatott, a doktori értekezésem (BENCE 2007), illetve
A múlt horizontja (BENCE 2011) című műfaj-monográfiám alapjául szolgáló kutatásból „nőtt ki”, az értekezés továbbgondolását jelenti. A folytatás igényét a tudományterületen folyó újabb kutatások eredményei (NYILASY 2011), illetve az elmúlt hat év nyújtotta rálátási távlat, az újra- és az átgondolás szándéka/
szükségszerűsége teremtette meg.
A majdnem egy évtizeddel ezelőtt megkezdett kutatás elméleti struktúrájában lényeges helyet foglal
el a frye-i mítoszkritikai szemlélet, a gondolat, hogy „a legtöbb »történelmi regény valójában románc«”
(FRYE 1998. 265), de akkor ezt – miként most – nem kezeltem kulcsmondatként.
Akkoriban a magyar történeti poétikai kutatások területére a múlt század utolsó éveiben „begyűrűzött” és nagy hatást gyakorolt, egyébként már évtizedekkel korábban is (1973) létezett Hayden White-i
(WHITE 1997), a történetírás/történelmi regény fikcionális természetéről szóló felfogás tűnt fontosabb,
meghatározó karakterű szemléletnek, még akkor is, ha az érvényében lefolytatott kutatások konkrétumaiban nem mindig megragadható eredményekhez vezettek, s a szellemében létrehozott magyar történelmi
regénytipológiának két opus, a Kemény- és a Jókai-regény határozottan „ellenállt”. Ezt mind az értekezésben, mind a rá alapozódó műfaj-monográfiában – a tipológiától nagyobb részt elkülönülő – fejezetként (A Kemény-regény értési horizontjai [153–165]; А mai Jókai-értés változatai [165–195]) tárgyaltam,
a Kemény-regényt „bonyolult műfaji összefüggésként”, (BENCE 2011. 153) a Jókai-regényt (pl. Erdély
aranykora [1852], A kőszívű ember fiai [1869]) „románc-lehetőség”-ként (uo. 174) értelmeztem.
Eredményei e kutatásnak olyan – ugyancsak a Hayden White-i történelmi fikcióelméleten alapuló – konklúziók sora, miszerint a „történelem nem volt, hanem lesz” (SZIRÁK 2005. 49), illetve „múlt
csak egy van, de számos egymástól eltérő narratíva szól róla” (SÁNDOR 2005. 54). A történelem ebben
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az értelemben már többé nem az a tárgy, amit időbeli távlat választ el az elbeszélés idejétől, s nem is az a
jelenségegyüttes, amit a múltról alkotott diszciplináris közmegegyezés tényarchívumként prezentál, hanem
az az interpretációs tapasztalat, amelyet folyamatosan „újrabeszélnek”, új perspektívába helyeznek.

Northrop Frye szemlélete
Northrop Frye románcról alkotott elméletének legfőbb műfaj-konstruktív eleme a regénytől való
különbözés elve, lényegi attribútuma pedig a hős/hősiesség. „A prózarománc tehát a fikció önálló formája, amelyet meg kell különböztetnünk a regénytől, és ki kell emelni a prózai műveknek abból a halmazából, amely ez utóbbi elnevezés alatt található. […] A románc ősibb mint a regény, és ennek a ténynek
köszönhető az a történeti illúzió, hogy ki kell nőni, mint valami fiatalkori, fejletlen formát. A románcot
társadalmi affinitásai, a heroizmus és a tisztaság erőteljes idealizálása, az arisztokrácia oldalára állítják.
[…] A romantikusnak nevezett korban annak a romantikus tendenciának a részeként éledt újjá, amelynek a tárgya az archaikus feudalizmus, a hőskultusz, illetve az idealizált libidó volt” (FRYE 1998. 264).
Ha a műfajt – Hegel nyomán – ontológiai meghatározottságú konstrukcióként fogjuk fel, s az eposzt az
organikus világállapot műfajaként, ahol az élet és a világ olyan egységet alkot, amelyben a hős, az „egyed”
egységes a világgal, akkor „a románc, amely hősökről szól, az emberekkel foglalkozó regény és az isteneket szerepeltető mítosz között helyezkedik el. A prózai románc először mint a klasszikus mitológia kései
fejleménye jelenik meg: az izlandi sagák szorosan a mitikus Eddák után következnek. A regény inkább
arra törekszik, hogy a történelem fikciós megközelítésévé emelkedjék. […] minél nagyobbra növekszik
egy regény váza, annál nyilvánvalóbbá válik történeti jellege. Minthogy ez kreatív történetiség, a regényíró jobban szereti, ha anyaga plasztikus, illetve nagyjából jelenkori állapotban van, s görcsössé teszi egy
nagyon merev történelmi forma. […] a történelmi forma a románcban rögzített, a regényben plasztikus,
arra az általános elvre utalva, hogy a legtöbb »történelmi regény« valójában románc” (uo. 265).
A Northrop Frye-i értelemben vett hős „kereső” útja ciklikus mozgást mutat, és az első (Iliász) és
második (Odüsszeia, Aeneas) eposzhagyománytól való elmozdulás révén veszi kezdetét. Northrop Frye
mítoszkritikai elméletében az eposzi világlátáson alapuló enciklopédikus formák alakulástörténetét térbeli
toposzok mentén képzeli el (uo. 272–282). „A klasszikus eposz ciklikus formájának alapja a természeti
ciklus, valamint az ismert mediterrán világ a határtalanság (apeiron) közepén és a fenti és a lenti istenek
között. A ciklusnak két fő ritmusa van: az egyén élete és halála s az a társadalmi rítus, amely évek teltével (periplomen eniatuon Homérosznál, illetve volvibus vagy labentibus annis Vergiliusnál) városokat és
birodalmakat emel föl és lesújt. Ez utóbbi teljes átlátása az istenek előjoga. A cselekményt in medias res
kezdi, s ezzel a konvencióval mintegy csomót köt az időre. Az a teljes cselekmény, amely az Iliász hátterét
alkotja, a görög városoktól Trója tíz évig tartó ostroma után a görög városokhoz tér vissza; Az Odüsszeia
teljes cselekménye ugyanennek specializált példája: Ithakából vissza Ithakába. Az Aeneas Priamos házi
isteneivel vándorol Trójából az Új Trójába” (uo. 272). A változást a mitikus-enciklopédikus formáktól való
távolodás jelensége indukálja. Szegedy-Maszák Mihály (SZEGEDY 1980. 47) szerint ez a „távlatképződés”
az elbeszélt történet és az elbeszélő, elbeszélő és befogadó között zajlik. Vagyis a világ történéseivel azonosuló, bennük élő hős, akinek világképe az elbeszélő-befogadóéval teljesen azonos, eltávolodik, szembehelyezkedik az isteni gondviselés irányította harmonikus világgal. Az eltávolodás indukáló momentuma
az individualizáció: a „hontalan hős” bizonytalan útja a vágyott (fiktív) teljesség felé. Poszler György: „A
regény tehát a szétesett világ szétesettségének, a szétesettség illuzórikus megszüntetésének, lényegében
a lényeg nélküli életnek a műfaja. De a lényeg olykor villanásszerűen egy-egy magatartásban, egy-egy
sorslehetőségben visszatér az életbe” (POSZLER 1983.191). Az eposztól a regény felé történő távolodás
folyamatában a távlat, a fikció és a jellemalkotás fogalomlánca a mítoszkritika, azaz a Northrop Frye-nek
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az archaikusabb, a mítoszi-eposzi világállapothoz közelebbi románcról és az újabb, diszharmonikusabb
regényről szóló elmélete felé mutat. A románcíró hősei „pszichológiai archetípusok” (FRYE 1998. 263).
„A románc teljes formája nyilvánvalóan a sikeres keresés. Az ilyen teljes formában három szakasz van:
a veszélyes utazás és a kisebb előzetes kalandok sorozata; a sorsdöntő viadal, rendszerint egy olyan ütközet, ahol vagy a hősnek, vagy az ellenfelének, illetve mind a kettőjüknek meg kell halnia; a hős megtisztulása” (uo. 159).

A magyar történelmi regény korpusza
Elképzelésünk szerint a fent leírt szemlélet révén nagyobb hatékonysággal közelíthető meg és értelmezhető a magyar történelmi narratíva alkotta regénykorpusz – miként a magyar rege (SZAJBÉLY 1999),
illetve románckutatás (NYILASY 2011) is ezen az úton indult el, s hozta létre eredményeit. Szajbély Mihály
(SZAJBÉLY 1999. 424) a magyar történelmi elbeszéléshez vezető utat ugyancsak műfajdiszkurzusok szövevényében, a mítoszi-eposzi formáktól kezdődően képzeli el, amelynek közbülső állomásait a mese, a monda
és a rege, közvetlen előzményeit pedig a beszély és a novella képezik. A magyar regény 1836-os kezdeteit vizsgálva azonban nemcsak a regény, hanem egyszersmind a történelmi narratíva konstituálódásának
pillanatáról is beszélhetünk. Az 1836-ban napvilágot látott három magyar regény (Szirmay Ilona, Abafi,
Az elbujdosott) és az 1837-ben megjelent Vajda-regény, a Tárcsai Bende is a történeti fikciós próza, azaz a
románc rendjébe helyezhető, mint ahogy közvetlen előzményeik között is számos műfaji értelemben hasonló példa akad (pl. Kisfaludy Sándor regéi, illetve Kisfaludy Károly Tihamér című történelmi elbeszélése).
A magyar történelmi narratíva alkotta regénykorpusz teljes egészében „leképezi” az archetipikus
románchős „kereső” útját, mi több, e regényvilágok ennek az útnak a töréspontjait, emblematikus állomásait, helyeit is megrajzolják, illetve megjelölik. A magyar történelmi regény alakulástörténete a „hőskeresés”, azaz a „héroszi kvalitás” visszaállításáért folytatott küzdelem elbeszélése. Ebben a narratívában
jól felismerhető az organikus egység, a hősi múlt végső nagy pillanata (paradox módon ez – Jókai Mór
Fráter György [1893] című regénye reflektál erre – „Nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács!”), az
utolsó „eposzi méretű” hős halálának és temetésének nagyjelenete (az Erdély aranykora Zrínyi-epizódja),
az ideális létállapot (az önálló magyar királyság, Magyarország önállósága, a magyar nemzet szabadsága)
visszaállítására tett kísérletek, s az ideig-óráig (pl. a magyar szabadságharc idején) visszaállított teljesség
elbeszélése (a Hunyadi-korral, a Rákóczi-szabadságharccal, illetve az 1848-as forradalommal foglalkozó
irodalmi alkotások), illetve az első modern – ironikus habitusú – hős színre lépte Martinuzzi Utyessenovics
György, azaz Fráter György személyében, amely paradigma megjelenése egyúttal az egyik első modern
magyar regény (Jókai Mór: Fráter György) létrejöttét is jelenti. Sajátos módon ezt a 19. századi románcos
regényhagyományt jelöli meg saját legitim műfajalapjaként a 20. század végi magyar történelmi narratíva
is, amely ugyanakkor műfaji attribútumait tekintve se nem regény, se nem románc, hanem „valami” –
feltehetően egy új műfaji konstrukció –, aminek még nem tudjuk a nevét.

Miért sír szulimán?
„lassan mindent dzsigerdilennek, a szív gyönyörűségének neveztek,
amiért szablyát villantani, életet adni érdemes”1
Háy János Dzsigerdilen (1996) című regénye nem elsősorban tematikai szempontból létesít párbeszédet a Jókai-opus darabjaival, hanem a történelemről szóló beszéd lehetőségeinek megválasztása révén. A
1

Háy János: Dzsigerdilen. A szív gyönyörűsége. Budapest, 1996., Fülszöveg.
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magyar történelmi regény specifikus tematikája a török kor térideje; a három részre szakadt Magyarország térvilága. Háy János regényében egy többnyire domináns látószöget és elbeszélői nyelvet megformáló főszereplő (Rák Móric) és három alteregója (Bridorits Pál, Kristóf János és Pethő Gergely) indul el egy
időbelileg valójában behatárolható – a török hódoltság utolsó éveit jelentő, Buda visszavételét és Savoyai
Jenő hadjáratait magában foglaló – korszakban felkutatni a dzsigerdilen (Anna? a boldogság?) jelentette
kincset. Hozzávetőlegesen ugyanezt az időszeletet Apafi Mihály fejedelemségének idejét (Zrínyi Miklós
tragikus halálától Bánfi Dénes kivégeztetéséig) jeleníti meg előttünk Jókai Erdély aranykora (1852) című
regénye. A történelmi múlt kiválasztott időszakáról alkotott esztétikailag szuverén, költői világ (a történelmi regény) létrehozásában (s ez a két mű közötti diszkurzivitás lényege) Háy a Jókai-elbeszéléssel rokon
beszédtechnikákkal él. Legjellemzőbb eljárás az, ahogy mindkét szövegszerveződés megbontja az időbeli
és az ok-okozati viszonyrendszereket, s a szereplők egy majdnem (a Háy-regényben teljesen) esetlegesen
alakuló időben és bizarr történelmi térben járják be a maguk dzsigerdilen-útját.
Az Erdély aranykora a történet lineáris időrendjét megbontó Zrínyi-epizóddal kezdődik, majd ezt a
szálat egyszerűen elejti az első fejezet végén az elbeszélő. A második fejezet egy négy évvel korábbi eseményt,
Apafi Mihály tatár fogságból való megszabadulásának történetét mondja el; ezen a szálon indul el a narráció, s csak a IX. fejezetben történik egyetlen megjegyzésnyi utalás az első fejezet vadkan-epizódjára. Ezek
a látszólag mellékesnek tűnő elbeszélői megjegyzések azonban a történelmi perspektíva és jelentés létrehozásának legjelentősebb momentumai. Már a regény legelső bekezdése olyan tört vonalakra utal, amelyeknek majd fontos szerepük lesz a jelentésképzésben: „Mielőtt átlépnők a Királyhágót, búcsúzzunk el egy tekintettel Magyarországtól” (JÓKAI 1985. 5). A második bekezdésbeli elbeszélői reflexió a valóságos töréspontok (országhatárok) szellemi értelmére irányítja a figyelmet: „Egy jelenetet fogok előtökbe rajzolni, mely
félig vaksors, félig misztérium – félig vigalom, félig gyász. Egy pillanatnyi véletlen, s mégis egy század fordulópontja” (uo.). A korszákváltó történés, Zrínyi Miklós halála, 1666-ban következett be, mégis egy század
fordulópontjával azonosítja az elbeszélő. A fejezet lezárása több támponttal is szolgál a töréspont milyenségét és jelentését illetően. Ezek szerint Zrínyi Miklós „hazája legnagyobb költője” és „legvitézebb fia”, „honának szerelme, véde, dicsősége” (uo. 28) volt. „A hadvezért, a státusférfit elfeledték, csak egy maradt fenn
belőle, egy él örökké: a költő!” (uo.) Vagyis Zrínyivel egy magatartásminta, erkölcsi érték: a heroikus értelmű, feltétlen hazafiság morálja veszett ki Magyarországról (a XVII. századi hősiesség mint irodalmi toposz van jelen a magyar irodalomban!), s csak a költő emlékezete maradt fenn, holott a kívánatos jellem
(gondoljunk Berzsenyi ódaköltészetének jelentéseire!) a kettő (bátorság és szellemi gazdagság) ötvözete
volna. A „búcsú Magyarországtól” gondolata ezen a ponton újabb tartalommal bővül: nemcsak az országtól, de annak diadalmas képétől való elszakadást is jelent. Nem véletlen, hogy a költő halála és a dicsőséges
nemzetkép megszűntének összefüggésére épp a IX. fejezetben történik újabb utalás: „Néhány év folyt le már,
mióta Apafi fejedelemmé lőn. Azon időben vagyunk, midőn Zrínyi Miklós véletlen halála után a magyarországi elégületlen párt széttörve, nagyobbrészt Erdélybe menekült…” (uo. 144). Ugyanitt derül fény a nevezetes vadászaton (I. fejezet) látott, és az ifjú Bethlen Miklós által már akkor cselszövőnek minősített „kopasz
férfi” kilétére. Ő Teleki Mihály, Apafi fejedelem első tanácsosa, aki ettől a ponttól kezdve a legfőbb játékszervező, s aki hatalmi cselszövéseiben – mindenekelőtt legjelentősebb ellenfele, Bánfi Dénes elveszejtése érdekében – a hatalomféltéstől (Apafi Mihály) a szerelemféltésig (Béldi Pál) minden eszközt felhasznál. (Intellektuális beállítottsága leginkább a történelmi időrend szempontjából korábbi, de Jókai regényírásában későbbi hős, Fráter György alakjához mérhető. Ő is a nemzeti egység megteremtésén fáradozik, azonban Teleki
nem birtokosa annak a távolságtartó, ironikus szemléletnek, amely Martinuzainak lényeges vonása.)
Ez a IX. fejezet képezi a regény képzeletbeli középpontját, ahol a narráció iránya ismét fordulatot
vesz. Ettől kezdve Bánfi Dénes áll az elbeszélés középpontjában, amelynek folyamatát a hős halála zárja.
A halál képe (Zrínyi véletlen és Bánfi erőszakos halála) így keretezi be a regényvilág kiteljesítette legfőbb
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jelentést, az országra vetülő pusztulás-képzetet: „A tragédia be van fejezve a hős halálával. Más alakok, más
vezérek veszik át ezentúl a történetek folyamatát. Erdély sorsa, alakja, története átváltozik. A palloscsapás,
mely Bánfit megölte, egy korszakot vágott ketté, melynek folytatása nem jő” (uo. 29). Két nagyon fontos
mozzanatot kell itt kiemelnünk: az egyik, miszerint Bánfi, a hős feje hull porba, s ezzel mintegy (miként
Zrínyi, a hadvezér halálával is, csak „egy országgal odább” [uo.]) a nemzeti ideál tűnik el a magyar valóságból. A másik fontos tényező az, ami a kiemelt idézetben elhallgatott, mögöttes információ: „egy korszak”
ért véget, „melynek folytatása nem jő” (uo.); ez a világ Erdély, s a benne testet öltött független magyarság
sziget-képzete. Kabdebó Lóránt a Fráter György című Jókai-regény kapcsán fejti ki erre vonatkozó véleményét: „Állandó önirónia: ha stilisztikai eszközként nézem megoldásait. Például a nemzeti egységről álmodó másik politikust bemutató regényének címe, az Erdély aranykora. Milyen aranykor lehet egy önmagát
felemésztő, széthulló egység története? De ha jobban odafigyelek, nemcsak ironikus ez a megnevezés. Mert
az egység még ezen az ismételt mélyponton is felmutatható. Erdély még Erdély még ha Apafi is a fejedelme. És ott van egy történelmi zseni, Teleki Mihály, mint itt Fráter György, aki képes egyfajta nemzeti
egységben gondolkozni, és elképzelni a nemlétező nemzetet” (KABDEBÓ 1996. 56).
A narratív hasonlóságok és a motivikus összefüggések (pl. a legfőbb szellemi-morális értéknek a kincs/
arany fogalmával való jelölése) mellett az Erdély aranykora és a Dzsigerdilen között jelentésbeli diszkurzus
is megfigyelhető. Az esztétikailag utánképzett történelmi korszak történései, emberi viszonyai, erővonalai belső ziláltságának megjelenítésével az ironikus távlatot teszi meg mindkettő a történelemről, a „régi
ügyek”-ről (MÁRTON 1998. 146–169) való beszéd egyetlen lehetséges kiindulópontjának. Az értékevesztett
világban a keresés, a dzsigerdilen az egyetlen érték. E komparatív viszonyrendszerben a dzsigerdilen lehetséges értelme: történelmi idő, hősi kor, nagy szerelem; a róla való beszéd perspektívájából: a heroikus kor
(Fráter György), a nemzetegység (Erdély aranykora), a dzsigerdilen/értékazonosság (Dzsigerdilen) elmúlása,
vége. Fráter György számára „a diadalmas magyar királyság nehezen múló fikciójá”-ban (KABDEBÓ 1996.
55), Teleki Mihály szempontjából az Erdély-érdekkel is szembeforduló „nemzetegység”, míg Rák Móric
szemszögéből az Anna-szerelem képében ölt formát, illetve testet a legfőbb érték. Mindhárom eszmény
bukásra ítéltetett, de nem jár másként Bánfi Dénes sem, az Erdély aranykorában megrajzolt másik lehetséges (út)keresés képviselője: végzetét a Teleki-illúzióval ellentétes érdek, Erdély függetlensége megőrzésének eszméje okozza, s az a végtelen magány, mely a nagy formátumú, eszmék nevében cselekvő, a heroikus magatartás megtestesítőjeként fellépő hőst veszi körül az eszménytelen, többértelmű, cselszövéssel
teli világban. A dzsigerdilen (a kincs/érték) elvesztése birodalmakat roppant össze, s a keresés vége felé
metafizikai szintűvé (pl. hold és a csillagok) emelkedik reménytelensége.
A történelmi regény Erdély aranykora, illetve a Dzsigerdilen képviselte változatának megjelölésével
kapcsolatban – főleg a XIX. századi regényfelfogás, valamint a Háy-regény fülszövege diktálta stratégiák alapján – felmerült a románc, vagy az eposzregény típusa mint megfeleltetés-lehetőség. Elemzésünk
során azonban arról győződtünk meg, hogy mindkét mű világa távol áll attól a transzcendens világképtől
és beszédmódtól, amely az eposzi funkciókat és tartalmakat átlényegítő történelmi regény sajátossága, s
inkább az ellenkező távlat megnyitásában, a heroikus tudás és magatartás érvénytelenné válásának felismerésében van szerepük. Így már egészen átértelmeződik a fülszövegben közölt fiktív idézet is, „lassan
mindent dzsigerdilennek, a szív gyönyörűségének neveztek, amiért szablyát villantani, életet adni érdemes”
(HÁY 1996. Fülszöveg) – a dzsigerdilen a nemzeti tudat/eszme múló ideáljának szimbólumává válik.
Jókai Mór regénye példa nélküli, semmilyen műfaji „sor”-ba, „rend”-be nem illeszkedő vállalkozás a
XIX. század ötvenes éveinek elején, míg a Háy-regény e divergens út folytatásában kiteljesedő, nagyarányú eposzparódia.
A történelmi regény – történészeket és a filológusokat zavarba ejtő – titok, dzsigerdilen, amely „magához vonz” (HÁY 1996).
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Mért sírnak a könnymutatványosok?
„...sírásuk egyetlen történet, kezdet és vég, szemhunyásnyi pihenő nélkül”2
Jókai Mór Fráter György című regénye több műfajtípussal áll diszkurzív viszonyban, ugyanakkor egyikkel sem azonosítható teljes mértékben. Főhősének héroszi kvalitásai révén a történelmi románccal folytat
műfajpárbeszédet. Fráter György életútja látszatra teljes mértékben megfelel az eposzi mértékű hős visszaállítandó teljességért (itt Magyarország egy korona alatti egyesítése) folytatott „kereső” küzdelmének. A
mélyebbre tekintő elemzés révén azonban bebizonyosodik, hogy épp ellenkezőleg, az eposzi hagyomán�nyal való leszámolás jelentése fűződik alakjához. Igaz, Martinuzzi birtokában van mindazoknak a fizikai
és szellemi képességeknek, amelyek a héroszi hős tulajdonságai; s egy, a nemzet sorsát meghatározó nagy
horderejű eseménysorozatnak is legjelentősebb alakja. Azonban mind a körülötte megnyilatkozó külső,
mind belső lelkivilága nélkülözi a mitikus világtapasztalat jegyeit. A mitikustól való eltérés leghatározottabb
vonása az események és a hős, illetve az elbeszélő, valamint hős és az elbeszélő közötti távolság megléte.
A pálos barát esetében e világra vetülő távolságtartó tekintet ironikus látásmódot, illetve beszédmódot
jelent. Az egyetlen szereplő, aki birtokában van e horizontnak. Kabdebó Lóránt értelmezése szerint, csak
ő képes lemondani a „diadalmas magyar királyság nehezen múló fikciójáról” (KABDEBÓ 1996. 55). A
többiek (legfontosabb képviselőjük Zápolya) lelkében „még Drinápolynál harcolnak a magyarok […]. A
Dózsa-felkelés is e diadalmas modell alapján indul: Kapisztrán János és a Hunyadiak a sokat emlegetett
példák. És még vannak emberek, akik azért harcolnak a hazáért, mert ez a haza l’art pour l’art is megéri
az áldozatot. Aztán a regény során épp ezt a horizontot veszíti el a nemzet” (uo. 56). Tehát a világ, amely a
nagy formátumú szereplőt körülveszi, illúziók-öncsalások csapdájától terhes, és nagyon messze van attól
az egységtől, amely az őseposzok világát teljességében, illetve az eposzi funkciókkal rendelkező történelmi románcot időlegesen áthatja. A regény elején a még káplár Martinuzzi – vitézhez nem illő módon
– könnyezni kezd ura, Corvin János halálhírének hallatára. Elsiratása a későbbiek (az együgyű Dobzse
László és az erőtlen II. Lajos uralkodása. Dózsa György bukása, Mohács tragédiája, Zápolya János Katalinkirálysága és Buda eleste) fényében szimbolikus jelentőségűvé válik: a diadalmas Hunyadi-kor végét jelöli.
Ami egyedivé formálja jellemét és különlegessé a neve fémjelezte korszakot, az mindenekelőtt logikai
készsége, amellyel felismeri a korszakalkotó erővonalakat és szükségszerűségeket, de ezeket nagymértékben befolyásolni és alakítani is képes. Félelmetes elme, bonyolult intellektus, aki a nemzeti pusztulás és
dezillúzió, a korszerűtlen hősiesség katasztrófájának korában is képes a nemzet számára járható utakat
építeni. Bukása az erős, ezért kisszerű hatalomra törők számára veszélyessé vált, magányos hős tragédiája. Átlátja az illúziótlan kor működési mechanizmusát, tudja, hogy Ferdinánd és a szultán cselszövőinek
világában már nem érvényesek, illetve használhatatlanok a Hunyadi-kor erkölcsi szabályai és hősi kvalitásai. A megváltozott kor, megváltozott szabályai között ő lesz a legfőbb manipuláns. Halálát a magasra
jutottak elbizakodottsága okozza: meglátja, sőt, megjósolja az európai színtereken készülő összeesküvéseket, de nem veszi észre a szomszéd szobában ellene irányuló ármányt: sebezhetetlennek véli önmagát.
Halálát orvgyilkosok okozzák: ezért nincs esélye héroszi párviadalra, a nagyszerű halálra. Még holtában
sem megdicsőülő, hiszen hetven napig fekszik temetetlen. A sírjára vésett felirat („Omnibus moriendum
est.”) kettős élű. Egyrészt utal az isteni elbizakodottság bűnére, másrészt a szellemi tett maradandóságát
sejteti. Martinuzzi Utyessenovics György életművét a végső pusztulástól megmentett nemzetegység Erdély
világában és függetlenségében manifesztálódó léte igazolja.
Stephan Peer budai kelmefestő 1541. augusztus 29-én, Buda elfoglalásának napján egy nagy kék
könnycseppet („a legkékebb kékkel”) fest a mutatványosszekér ponyvájára, amivel kezdetét veszi a törté2

Darvasi László: A könnymutatványosok legendája. Pécs, 1999
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net – pontosabban a történetek, amelyek sokfelé ágaznak el az európai kultúrtérben/történelemben. „Öten
vannak tehát. Ők utaznak fel s alá az idők országútjain. Szekerüket a tél adja a tavasznak, s az ősz veszi
el a nyártól, hogy az ősznek a tél könyörögjön érte. […] Öten vannak, ez bizonyos. / Név szerint Goran
Dalmatinac, Feketekő Péter, Zorán Vukovics, Aaron Blumm és Franjo Mendebaba, öt férfi az idők országútjain. Szekerük ponyvájára egy szegény budai német festi a hatalmas, égkék könnyet…” (DARVASI 1999.
109–110) Ahol megjelennek, megváltoztatják a történetet. Néha csak segítenek sírni. „Mi mást tehetnének”, hiszen a világban nincs már hősiesség, csak fájdalom. Ott vannak Zrínyi Miklós, az utolsó hős halálakor is. A gyilkos vadkant megöli, megsütik, megeszik és kihányják. „Azt is mondhatni, hogy legendákból, álmokból, ködből és hajnali párából, éjszakából és az alkonyat véréből, a bölcselet hordalékából és a
hit pernyéjéből vannak összegyúrva, ám ez újfent kevés, esetleg hazugság” (uo.), azaz történelmi fikciós
próza. Vagy románc.

Az ódai és az elegikus hős
Baradlay Richárd és Sutting ezredes
Baradlay Richárd útja nemcsak a száz évvel később, más szövegben formált lovas, Sutting ezredes
utazásától tér el szemantikai értelemben, de Baradlay Ödön orosz sztyeppéken át vezető, nem kevésbé
kalandos útja is egészen más jelentésekre mutat – nem beszélve Jenő hazatéréséről, amiről (hiszen esetében nem a valóságos, hanem a lélektanilag bejárt út a fontosabb) csak annyit tudunk meg, hogy „a Duna
folyama” (JÓKAI 1980. 243) volt országútja.
Ödön és barátja, a segítő-kísérő, később titokzatos szerepű Leonin, számos, ám reális veszély (a tél
viszontagságai, a farkascsorda támadása stb.) közepette érkezik haza. Alakjának „eszményisége” annyira különbözik Richárdétól, mint amennyire a népmese világképe az eposzétól. Ödön utazástörténetét
ugyanis népmesei, Richárdét pedig eposzi ihletettségűnek érezzük. Az anya szavára hallgató „tékozló” 3 fiú
szerepe, a bátorságát és találékonyságát sorozatosan célzó próbatételek, a személyi segítők és a különböző
tárgyi rekvizitumok olyan motívumok a regényben, amelyek a népmese világából származnak. A Richárd
alakította hős-ideál (magatartásmintáival és utalásrendszerével) ennél archaikusabb világértésre mutat: a
hadba tartó, a bátorság és életáldozat készségével („vak bátorsággal és végelszánással” [JÓKAI 1980. 246])
felvértezett, lélektani értelemben teljes (egynemű célok és eszmények vezérelte) hősiesség megtestesítője. Épp ezen előképeknek (a heroikus hős mintájának) megfelelően: magatartása kevésbé egyedi, alakja4
egysíkúbb Ödön és főleg Jenő személyénél.
Az eposzi nagyjelenetre, vagyis a két hérosz, Baradlay Richárd és Palvicz Ottó Iliász-csataképeket
idéző összecsapására az isaszegi erdőben kerül sor. Párviadaluk inkább méreteiben, hősiességében hasonlít a trójai háború héroszainak (pl. Patroklosz és Hektór, Hektór és Akhilleusz) összecsapásaira, mintsem
kegyetlenségében, vagy elrettentően véres mivoltában. Jókai török tárgyú történelmi regényének, az Erdély
aranykorának csatajeleneteit viszont inkább ez utóbbi vonás, részletezően elborzasztó öldöklésjelenetei
rokonítják az Iliász analóg tartalmaival. (A kontextusos olvasás itt új történelmi, illetve áltörténelmi regényeket von be az értelmezés vonzatkörébe, így a Jókai-újraírásként elemzett Dzsigerdilent, Háy János művét,
vagy Darvasi László változatos halálnemekben bővelkedő regényét, A könnymutatványosok legendáját.
3
4

Az anya levele Ödönt egy titkos szórakozóhelyen éri utol; „a tékozló” az eszményi szerelem és hűség értékrendjétől eltávolodóra és ezen értékekhez való visszatérőre utal a tanulmány.
„Richárd nem tudatos fő, léhaságait, könnyelműsködését egymás után leveti szerelme és hazafias érzése hatására. Mintha
ő lenne a narrátor kedvence…” Nagy Miklós: Jókai Mór. Budapest, 1999. 75.
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A homéroszi eposzok világára reflektál az a módszer is, ahogy az ellenkező oldalon álló, de hősiességük
mértékében egyenértékű harcosok-héroszok folytonos és eleve elrendeltetett5 szembenállását jeleníti meg
a Jókai-regény. A nemzet sorsát megpecsételő nagy harcban, követve-keresve egymást vívják személyes,
kis harcukat, amely a fölébük emelkedő nagy eszmék (császárhűség kontra hazaszeretet) jelentőségéből
következően allegorikus értelművé fokozódik: a haladás és a maradiság mérkőzik egymással általuk.
A kollektív értékek (bajtársiasság-csapatszellem-nemzethűség) vezérelte (a szó eredeti értelmében
elképzelt) hős, Baradlay Richárd, „belovagol” a forradalomba. Mozgásának dinamikáját a vágta jelöli. A
nemzeti hadsereget reprezentáló csapat élén, a hős szerepét formálva tart a nemzeti eszményektől idegen
városból haza, az otthonosság térjelei közé.
„A múlt század egyik forradalmi változásokkal teljes nyárutóján érkezett Sutting ezredes Szegzárdra”
(MÉSZÖLY 1989. 35) – hangzik a Sutting ezredes tündöklése (1987) első mondata, hogy a záró szövegegység utalásai („…hajnalban már Szegzárdon kell lennie.”, „Ez volt az első hűvösebb nyári éjszaka, mióta
az Ondava völgyén leereszkedett, és hazai földre lépett” [uo. 58]) nyomatékosítsák – miként az első és az
utolsó mondat közti szövegtérből kifejlik – folytonos utazásának, kóborlásának, „csendes poroszkálásának” (uo. 56) ideiglenes érkeztét, a pillanatnyi megérkezés jelentését. Az ezredes a lélektani őstípus és az
allegorikus jellem attribútumait egyesítve magában a hős-értés mitologikus fogalomkörén belül is újraírja
a Jókai-hős képét. Amennyiben A kőszívű ember fiai az Iliász hérosz-fogalmát mozgósítja, Sutting ezredes útja inkább odüsszeuszi, annak világkép változásait is követi: a konkrét meghódításának vágya helyett
ismeretlen/kiismerhetetlen végcél, bizonytalan kimenetel és lezáratlanság jellemzi. Ahogy Odüsszeusz
ismét útra kel, úgy Sutting ezredes bármilyen térkoordináták közötti (Lemberg környékén Crescence-nál,
Bogyiszlón, Töttős Ádám lómészáros sátrában Szekszárd határában) időzése is átmeneti. Az ezredes magányos lovasként végiglovagol Európán, poroszkálva teszi meg az utat, miközben „sorsdöntő vérengzések
mellett lovagol el” (uo. 36). A történelem folyamába avatkozó nagyfor mátumú hős helyett a titokzatos
tanú jelentését hordozza magában személye: „Európa kevés ütközetet, csetepatét ismert, ahol az ezredes
fel ne bukkant volna valamilyen minőségben. Küldetés, megbizatás, titkos futárposta – a suttogó képzelet
szerét ejti, hogy a valóságot szegényebbé tegye” (uo.). Thomka Beáta értelmezése szerint: „Forrongások
és lázongások vonulnak végig a kontinensen, Sutting ezredes pedig eseményeiken, mint valami szótlan,
titokzatos, a tényleges és késésben levő forradalomra várakozó tanú és stratéga, a szent kötelesség tudója, inkognitóban időző veterán forradalmár, vagy résztvevő idegen és örökös utazgató, kóbor katona”
(THOMKA 1995. 73). A Mészöly-opusban leginkább a magát kémlelőnek képzelgő Bartinai Bartinával
(Fakó foszlányok nagy esők évadján) rokon szerzet; időtlenségbe vesző, kihűlt szenvedélyű szabadságharcos léte, eleve elrendeltetett tanú-mivolta és a végtelen poroszkálás mint létforma egyaránt közelíti alakjukat. Előképük az eltévedt lovas, a végek mentén kóborló kuruc, a bujdosó katona: a „kóbor létezők”
(MÉSZÖLY 1989. 51).

Konklúzió (?)
A kutatás műfajpoétikai konklúziója a „történelem nem volt, hanem lesz” megállapítás iróniájára
reflektál: „Többféle történelem létezik, ami többféle interpretációs módszert indukál. Egykarakterű történelmi regény nincs. De még lehet. Csak azt nem történelmi regénynek fogják nevezni” (BENCE 2011. 20).
Egy évtized múltán fokozódott a kutatói kétely: hagyományos értelemben vett történelmi regény nem lesz,
és nem is volt soha. Mert amit annak hittünk, az románc volt. „Mit gyászol a magyar történelmi regény?”
5

Palvicz Ottó folyamatosan keresi, üldözi és felszólítja Baradlay Richárdot a sorsdöntő viadalra, mint ahogy a trójai háború
hősei, Akhilleusz és Patroklosz előtt is ismeretes saját végzetük, és közreműködnek beteljesülésében.
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(BÉNYEI 2005. 46) – olvashatni ezt az ironikus kérdést egy, a történelem elbeszélhetőségének lehetőségeit tárgyaló tanulmányban. „Először talán a referencialitást. Következik a lakonikus félválasz. Majd egy
idézet Darvasi László A könnymutatványosok legendája (1999) című regényéből: »Amit elvesztünk, arról
mesélni kell.« A logika azt sugallja, a történelmi regény emlékéről van szó. A könnymutatványosok meg
csak sírnak, gyászolnak. »Mi egyebet tehetnének, ha tudják mi a vége?«” (uo.)
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Iskola- és tanárábrázolás
Gion Nándor műveiben
n

Horváth Futó Hargita6
n
A tanár, a felnőtt világ alakja, Gion Nándor műveinek is egyik hőstípusa. Novelláinak,
ifjúsági regényeinek sakkozó tanára, Fodó tanár úr egy kisvárosi iskola történelemtanára, aki
nem tud szembenézni családi élete kudarcával. Neve azonos egy szomorú ábrázatú kutyáéval, akinek az életét a diákoknak nem sikerül megmenteniük. Novák Erzsébet és Torontál
Elvira zenetanárnő, Lestár rajztanárnő, Torontál Márta számtan és fizika szakos, Torontál
Zsuzsanna földrajz szakos, a német tanító, Berecz Máté plébános a gioni regényvilág „tanárijának” alakjai. Fodó tanár úr és Berecz plébános visszatérő szereplők, figurájuk összeköti
a Sortűz egy fekete bivalyért, Az angyali vigasság és a Zongora a fehér kastélyból című művek
cselekményét. A tanulmány a gioni művek iskola- és tanárábrázolására koncentrál.7
Kulcsszavak: visszatérő hősök, kópiahősök, tanárábrázolás, iskola-narratívák

n
Quem dii odere, paedagogum fecere.
A tanár, a felnőtt világ alakja, Gion Nándor műveinek is egyik hőstípusa. Fodó Zoltán történelemtanár, Novák Erzsébet és Torontál Elvira zenetanárnő, Lestár rajztanárnő, Torontál Márta számtan és fizika szakos, Torontál Zsuzsanna földrajz szakos, a német tanító, Berecz Máté plébános a gioni regényvilág
„tanárijának” alakjai. „Az adott kor irodalmát nemcsak az ábrázolási módja, hanem választott témái és
az azokhoz kapcsolódó hőstípus is jellemzi. A kamaszt a XIX. század, míg a tanárt a XX. század tette meg
az irodalmi művek lehetséges hőstípusává. Alakjukon keresztül az emberi lét általános problémái lettek
példázhatóak. A kamasz figurája a társadalomba beilleszkedni nem tudókat szimbolizálja, a meghasonlott tanár regényhőssé válásával magának a társadalomnak a gondolati elbizonytalanodását példázza
(HORVÁTH 2001: 32).
Gion Nándor írói opusa számos olyan szövegelemet tartalmaz, amelyek más műveiben is előfordulnak,
más szöveghelyekre is utalnak. Az ismétlődő szövegfragmentumok, a visszatérő szereplők, az életművön
belüli intertextuális vonatkozások folyamatosan új környezetbe, más összefüggésbe kerülnek. Az ismétlés-alakzatok hálót képeznek, hipertextszerű átjárást tesznek lehetővé a szövegek között, és az értelmezés
számára nyitottá teszik a műveket. A gioni életmű szövegeinek egy részét összeköti a közös helyszín, az
író szülőfaluja, a visszatérő szereplők, motívumok, a más-más perspektívából láttatott történetek.
Fodó tanár úr alakja az ifjúsági regények cselekményét köti össze. A regénysorozat első részében, A
kárókatonák még nem jöttek vissza című műben még nem jelenik meg, a vakációregényben a gyerekek
szövetségese, tanítómestere Gergián, a vadőr. Noha a lakott település csak az első fejezetben körvonalazódik, s inkább csak elmosódó háttere a közelében, határában játszódó cselekménynek, az 1977-ben
6
7

Docens, Újvidéki Egyetem, BTK. Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, horvathfuto@stcable.rs
A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú projektumának keretében készült.
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megjelent regény szenttamási kötődésű: „Az önéletrajzi ihletésű elbeszélés a falut övező természeti világba
vezet, ahol az elhagyott Vágóhíd, a veszedelmes mocsár, az orvvadász-orvhalász Ságiak tanyája, valamint
a derék vadőr, Gergián háza jelenti a szabadságot, a kalandot, a romantikát a maroknyi gyerekcsapatnak.
Ehhez a határhoz – mint oly sok ifjúsági könyvben – jelképes határhelyzet is kapcsolódik: az életkori határmezsgyén, a gyermekévektől a kamaszévek elejére érkezve, a szereplők először lehetnek lázadások, majd
hőstettek részesei, először élik meg a szabadságot szépségként és felelősségként is, és először szembesülnek
a halállal” (TARJÁN 2001: 129). A Sortűz egy fekete bivalyért című műben a cselekménysor törésmentesen
folytatódik ugyanazon év őszén. A nyitómondat visszautal az előző kötet cselekményére, a szomorú nyári
eseményekre, Gergián halálára. Kezdődik az iskolaév, szépnek ígérkezik az ősz, Fodó tanáréknak gyermekük születik. Az Erőművész megjelenésével rosszra fordultak a dolgok, Fodó tanár úr felesége megszökik
az Erőművész segédjével, a kisbabát a férjére hagyja. Fodó tanár úr inni kezd bánatában, és „szomorú,
mint egy kivert kutya” (Sortűz egy fekete bivalyért, 19). Ez a mondat linkként kapcsolja a regényszöveget
a sorozat harmadik kötetéhez, a télen játszódó Az angyali vigassághoz. A kötet hét novellája, mint „hét
naiv festmény, melyek ugyanazt a falut ábrázolják, részben ugyanazokat a történeteket, részben ugyanazokat az embereket, s melyeken az elrajzolt arányokat, az abszurditásig különleges történeteket s a remekül
egyénített, mégis félig valóságos, félig víziószerű figurákat az ábrázolt élet természetes részének vesszük”
(GÖRÖMBEI 2001: 294). A novellafüzér Fodó Tanár Úr című novellájának állatszereplője egy ugyanilyen
nevű bánatos képű megszelídült kóbor kutya, aki a gyerekeket tanárukra emlékezteti. Fodó tanár úr, a
történelemtanár és Fodó Tanár Úr, a kutya kópiahősök (Barthes 1997: 55).
A 2003-ban megjelent Zongora a fehér kastélyból című regény kronológiai ugrás nélkül tavasszal
folytatja Az angyali vigasság cselekményét. Az elbeszélő nem konkretizálja az évet, annyit árul el, hogy a
második világháború véget ért, de kegyetlen és rossz idők jártak még. Főszereplője Burai J., Szível Sanyi
és az elbeszélő, aki visszatekintő pozícióból egyes szám első személyben mondja el a történetet. A szereplőgárda a vidékről érkezettekkel bővül, a többi szereplő, így Fodó tanár úr is, az előző három műből is
ismert figura.
Az ifjúsági regények cselekménye Hans Joachim Schröder háza révén összekapcsolódik az Izidor (GION
1989) című novellával is, amely a Körkép 98 című antológiában jelent meg. Az Izidor egyike lehetne Az
angyali vigasság novelláinak, a narrátor ugyanaz a füstös kocsmában ülő férfi, aki megpróbálja lebeszélni
a mellette ülő ismeretlent az öngyilkosságról. Ebben az epizódban Izidornak, a Hans Joachim Schröder
házába behurcolkodó szerb háborús hősnek a történetével próbálja vigasztalni. A körtefákat lelövöldöző,
gyilkosságot majd öngyilkosságot elkövető Izidor története a Zongora a fehér kastélyból lapjain újra olvasható. Hans Joachim Srőder házába Izidor öngyilkossága után a helység általános iskolájában munkát vállaló
Torontál nővérek költöznek be, de ők sem maradnak sokáig a – falu lakói szerint – elátkozott házban.
A falusi iskoláról rövid leírásokat olvashatunk a regényekben: a Szentháromság-szobor körüli téren áll,
a szobrot a Kudlik-féle vaskereskedés, az Andróczki-ház, a katolikus templom, az iskola és a Kultúrotthon
veszi körül. Az iskola L alakú saroképület, amely egy nagy tanyával és pár száz hold földdel együtt valamikor Ácsi Lajos családjáé volt. A földbirtokostól a második világháború után elkobozták a vagyonát, lakásnak meghagyták a padlásfeljárót, és kiutaltak neki minden hónapban egy kis összegű segélyt. Ácsi Lajos
padlása szimbolikus tér, a régi szép idők emlékeit, a családi gazdagság maradványait őrzi. Ácsi Lajos nem
megy föl a padlásra, amelynek kacatjai emlékeket ébresztenének benne, belenyugszik a sorsába. Eléldegél
a segélyből, iszik és sakkozik. Az író szociográfiai értelemben sematikusan ábrázolja a színteret: „Nem
konkrét tényekből, történeti-néprajzi-szociológiai adalékokból építette fel a faluképét, hanem számára
egy interperszonális kapcsolatrendszer lírai kereteként volt érdekes mindaz, ami Szenttamás valóságából
elvonható. Ezért tudunk meg igen keveset a település specifikumaiból, s ezért kerülnek előtérbe az emberi
viselkedés különleges példái. A falu Gion regényeiben, novelláiban a sok különc egyéniség integrálására
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és összetartására szolgáló keret volt; az öntörvényű figurák közé szerveződő anekdoták pedig természetes
alapegységei lettek ennek a prózának. Az anekdotának viszont Gion új szerepet szánt: nem a történetmondás elbizonytalanítására, a nézőpontok virtuális sokféleségének érzékeltetésére használta fel, mint a
mikszáthi epika, hanem az otthonosság érzetéhez szükséges emberi kontaktusok kötőanyagának tekintette”
(SZILÁGYI 1995: 107). Az iskolaépületben található Fodó Zoltán tanár lakása is. A tanári kart a Sortűz egy
fekete bivalyért című regényben ő, Novák Erzsébet zenetanárnő és Lestár rajztanárnő képezik. Fodó tanár
úr a regények gyermekszereplőinek, Burai J.-nek, Hodonicki Oszkárnak, Virág Péternek, Toma Gyurinak,
Szivel Sanyinak, a Fenyvesi fiúknak, Jóskának és Jánosnak, Aradi Csabának, Molnár Tihamérnek, Bognár
Arankának és a Tamásnak szólított narrátornak az osztályfőnöke. Diákjai rendes embernek, gyermekszerető tanárnak tartják. Nevelői, személyiségformáló tanártípus (Vajda 2005: 340–341), aki a történelemórákon előadott tananyagon keresztül az életre nevelve próbálja ösztökélni a diákokat saját személyiségük
megváltoztatására. Magánéleti gondjai kihatnak munkahelyi viselkedésére, szétválaszthatatlan a tanár és
a munkája: problémáit időnként itallal próbálta orvosolni, másnap mámorosan és szomorúan ment be az
osztályterembe, s mialatt a diákok olvasták a történelemkönyvben a leckét, ő aludt. Hirtelen ébredt, és azt,
aki abban a pillanatban nem ült a helyén, kiméletlenül felpofozta. A diákok – a rejtett tanterv részeként
– már tudták, hogy a sor jobb szélére kell állniuk, mert mindig a bal szélén kezdi a pofozkodást, s mire a
jobb szélére ér, már nem üt nagyot. A tanár „a fennálló világ értékrendjét hivatott közvetíteni, a tudásra
oktatva és az életre nevelve. A tanárregényekben gyakori, hogy szétválaszthatatlan a tanár és a munkája,
ezzel azonban a személyiség kudarca a hivatás kudarcát is jelenti (HORVÁTH 2001: 33). Hibáit elnézik
a tanítványai, mert a történelem tudományát – a történelemkönyvvel ellentétben – érdekesen, emberközelien adta elő: „Történelemkönyveink dögunalmasak voltak. Az emberek valahogy kihullottak belőlük.
Fodó tanár úr hozta vissza őket, amikor nem volt bánatos, és tisztán csillogott a szeme. Ő nem azt tanította, ami a könyvben volt, ő az emberekről beszélt. Királyokról, katonákról, parasztokról. Emlékszem,
milyen sokat beszélt I. Béláról és fiairól. Pedig a könyvekben jóformán egy szót sem találtunk róluk. A
városállamokról is szeretett beszélni: Velencéről, Dubrovnikról. A polgárokról és egyáltalán az életről a
városállamokban. Megkedveltük Fodó tanár úr királyait, polgárait és városállamait, és őszintén sajnálkoztunk felettük, amikor meghaltak, vagy megszűntek” (Sortűz egy fekete bivalyért, 32). Fodó Zoltán ismert
történelmi személyiségek vagy egyszerű emberek élettörténetén keresztül tanít: amikor a tananyaggal
a második világháborúhoz ér, átvezeti a diákokat a Kuglipályára, ahol a sánta Dukay Jánossal – aki két
hadseregben is szolgált, és kétszer is megsebesült a második világháborúban – beszélgetve veszik át a
leckét. A reformációról és a hívőkhöz anyanyelvükön beszélő prédikátorokról szóló óráknak a nemzeti
identitás erősítése (is) a célja. Az ilyen történelemórákért cserében a tanulók vállalják, hogy megtanulják
a történelemkönyvbe foglalt ismereteket is, arra az esetre, ha tanfelügyelő jönne. Ritkán alkalmaz fizikai
büntetést, inkább az órák utáni tanteremben maradással feddi meg a csintalankodókat. Sosem ellenőrzi,
hogy bent maradnak-e és meddig a nebulók, de azok ennek ellenére – a tanáruk iránti tisztelet jeleként
–mindig tisztességesen letöltik a büntetésüket. A másik büntetési forma, amellyel tulajdonképpen jót tesz
a gyerekek egészségének – a csukamájolaj itatása: amikor Keszler doktor bejelentkezik az iskolába, hogy
beadja a csonterősítő gyógyszert az iskolásoknak, Fodó tanár úr úgy tesz, mintha nem látná, hogy a diákok
kiköpik a szert, viszont a helytelenkedők esetében ellenőrzi, lenyelték-e.
Novák Erzsébet énektanárnőt a gyermeknarrátor megecetesedett vénkiasasszonynak írja le, aki az
általa felállított szabályoknak, elvárásoknak nem megfelelő diákokat énekléssel bünteti. A narrátor és
hamisan éneklő barátai a zeneórákon gúny tárgyává válnak, mert az éneküket harmonikán kísérő tanárnő mindig hibát talált a produkciójukban, s többször is újraénekeltette velük a tanult dalokat. Szigorú,
ritkán nevet, mindent irányítani akar. A második világháború utáni időszakban több tanár, így Novák
Erzsébet is az agitátor-mozgalmár tanárszerepet (Gordon 2006: 128) vette fel, amelyben a közösségszer-
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vező és vezetői tevékenység dominált. Novák tanárnő művelődésszervezőként aktív szerepet vállalt a falu
kulturális életében: télen tánciskolát szervezett, harmonikázott a zenekarban, és az apácazárdából kialakított Kultúrotthont igazgatta. A háború után az apácákat kiűzték az épületből, amelyben színháztermet,
könyvtárat, pingpongtermet és kuglipályát alakítottak ki, a gondnoknak és Novák tanárnőnek pedig egy
kis lakást rekesztettek el. A zenetanárnő szabad idejében művirágokat gyártott, s azokkal díszítette ki a
Kultúrotthon termeit. A narrátor mindent rossznak, csúnyának, negatívnak ítél meg, aminek köze van
Novák Erzsébethez. A fiúk akkor haragszanak meg rá a legjobban, amikor a karácsonyi dalok éneklése
miatt kitiltja őket az épületből: nem érzékelik ugyanis, hogy megváltozott a világ, és nem megfelelő helyen
énekelnek templomi énekeket. A téli szünidőben unatkozó diákok az üres színházteremben megtalálták
Novák tanárnő harmonikáját, egy hegedűt és a nagybőgőt, és zenélni kezdtek. Kovács Pali hamisan hegedülte a Mennyből az angyalt, majd a csapat rázendített a Csordapásztorokra, a Föl nagy örömre és más
karácsonyi dalokra, amiket szenteste előtt az angyali vigasság alkalmával énekeltek. A vallásos ideológia
elleni harc időszakában Novák tanárnő, aki komolyan vette az ifjúság eszmei-politikai nevelését, nem
értékeli produkciójukat: „magán kívül volt, sikoltozott, felrohant hozzánk a színpadra, kitépte a hegedűt
Kovács Pali kezéből, minket meg lehordott mindenfélének, figyelmeztetett, hogy ez itt többé nem apácazárda, nem a sötétség fellegvára, nem tűri, hogy a klerikális reakció szellemét felélesszük, az ilyen dolgokat
énekeljük a tér másik oldalán, a templomban” (Sortűz egy fekete bivalyért, 9). Az ideológiai rendteremtés
idejében a volt egyházi iskola szelleme és a klerikális reakció ellen folytatott harc a zene, illetve a zeneoktatás területén is megnyilvánult (HORVÁTH 2012: 171). A gyerekcsapat nem a színháztermet, hanem
a pingpongtermet sajnálta, kárpótolta azonban őket Berecz plébános, aki ravasz módon szintén érdekes
játékokkal csalogatta a parokjára a hittanra járó gyerekeket. Pingpongasztalt állít fel ő is, hogy motiválja
a gyerekeket a rendszeres óralátogatásra. Tanítványai megjegyzik és alkalmazzák is a mindennapokban
mindazt, amit a hittanórákon mond a könyörületességről, az együttérzésről, az életről. Novák tanárnőt
is megsajnálják, amikor először mutatja meg emberi arcát, könnyezik, sír, s egy kiscicával kompenzálják
neki a folyóba dobált művirágokat.
Fodó tanár úr és Ácsi Lajos napról napra ülnek tanítás után az iskolaudvarban, és sakkoznak. Berecz
plébános a harmadik székben ülve nézi őket. Az emberi-férji-szülői-tanári elesettséget leplező (és leleplező)
sakkviadal motívuma kulcsszóként maga köré rendezi a történetet: a lehetetlen sakkviadalok a madáchi
küzdésetikát idézik és kérdőjelezik meg, Fodó tanár úr folyamatosan vesztésre áll, akár a gróffal játszik,
akár a plébánossal, de él benne a remény, hogy behozza lemaradását (ÁRPÁS 2008: 51). Ácsi Lajos halála
után Dukay János ül az asztalhoz harmadiknak. Az angyali vigasság és a Zongora a fehér kastélyból narrátora visszautal azokra az időkre, amikor az iskolaudvarban Ácsi Lajos sakkozott a tanárral és a plébánossal,
Az angyali vigasságban azonban már Dukay a harmadik tag. Fodó tanár úr és Berecz plébános a Zongora a fehér kastélyból regényben is szerepel, de „nincsenek elvarrva a rájuk vonatkozó cselekményszálak”
(ÁRPÁS 2008: 73).
A Torontál nővérek, Zsuzsanna, Elvira és Márta rehabilitálásaként is értelmezhető a Zongora a fehér
kastélyból című regény szerkezete a Kárókatonák még nem jöttek vissza modelljét követi, a keretelbeszélés a kilencvenes években játszódik valahol a nyugati fronton. Az újabb háború és a harcok utáni állapotot megörökítő fényképek indítják el a narrátorban az emlékezést egy régebbi háború szenvedőire. A
mű szereplői a háború áldozatai: a Torontál nővérek, Hans Joachim Schröder és fiai, Helmuth és Ditrich,
Dukay János, Tarnóczky Balázs, Izidor, Dimitrij, Balla István, Korniss Flóra és közvetetten a többi szereplő is. Magyarok, szerbek, németek, oroszok, katolikusok, pravoszlávok, reformátusok, zsidók egyaránt
megsínylették a háborút, amelynek nincsenek győztesei, csak vesztesei. A falu lakói csak akkor tudnak
továbblépni, ha összefognak és segítenek egymáson, mint a valamikori békés időkben. Leginkább a Torontál
nővérek szorulnak segítségre.
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A mű három nővér passiója és egy tehetséges zongoristanő története egyben. Koller Lajos, az iskola
igazgatója hozatja a faluba a három lányt, mert az iskolának szüksége van földrajz-, számtan- és fizikatanárra. A gazdag családból származó, a háború után tragikus sorsú nővéreket a német származású Hans
Joachim Schröder házába helyezik el, aki elhunyt a kilakoltatását és a fronton harcoló fiairól szóló híreket
várva. A Torontál nővérekkel együtt megérkezik a faluba a második zongora. Addig csak Keszler doktornak volt zongorája, és esténként az ő játékát hallgatja a zongoraszóért rajongó Burai J. A hangszer idegen
tárgy a falu világában, és tulajdonosai sem illenek be ebbe a miliőbe. A regény indításában a nagy fekete
zongora előkelően csillog az otromba teherautó padlóján. Hans Joachim Schröder házának tágas utcai
szobájába kerülve hófehér abrosszal letakarva a nővérek párhuzamává válik. A Torontál lányok gyönyörű
fekete hajával szemben fehér arcuk képezte a kontrasztot. Elvira zongorajátéka a Torontál nővérek hangulatát, idegállapotát, félelmét mutatja. Érkezésük első napjaiban boldogok és elégedettek az életükkel, Elvira gyönyörűen zongorázik, játéka közben megszépül az arca és látszik rajta, hogy lélekben eltávolodik a
szobából. A nő zongorajátékát hallgatva Burai J. megállapítja, hogy a hangszer mindenkihez külön-külön
szól. A narrátornak zenehallgatás közben egy alkalommal víziói támadnak: „a szép tiszta hangokból lassan
képek lettek, egy fehér falú kastély árnyékos kertjét láttam, aztán láttam magamat is, amint karonfogva
sétálok Torontál Zsuzsannával a nagy árnyékos fák alatt” (Zongora a fehér kastélyból, 17). A zene illúziót
keltő mámort idéz elő a gondok, bajok elviselésére. Hamarosan kiderül, a nővérek sötét titkokat rejtegetnek.
Bőrkabátos rendőrtársaival megjelenik a kopasz Milivoj: „A bolond Elvira mozdult meg elsőnek közülünk,
tudta, hogy mit kell csinálnia. Felugrott a székéről, a zongorához rohant és gyorsan játszani kezdett. De
most nem úgy játszott, mint máskor, nem hunyta le füstös szemeit, ujjait sem finoman és lassan járatta a
billentyűkön, nagyokat csapkodott a zongorára, és nekünk ez a zene egyáltalán nem tetszett, mert nem
nekünk szólt külön-külön, ezekből a hangokból nem lettek szép képek, semmilyen képek sem lettek. A
bőrkabátosok viszont elégedettek voltak” (Zongora a fehér kastélyból, 17). A bőrkabátosok jelenlétében a
tehetséges Elvira őrültté, a lányok sakkfigurává, tárggyá degradálódnak. Elvira zongorázás közben olyan
önmagába zárt kis világot teremt, amilyet furcsa foglalatosságával, az ujj-játékkal a Virágos Katona Gilikéje
is alkotott magának. A nők átváltoznak, mert nem képesek bosszút állni és nincs senki, aki megvédené
őket. Áldozataivá válnak a háború utáni embertelen világnak. Éjszakánként a csendes falut a nővérek
kikényszerített éneklése és Elvira őrült zongorázása veri fel. A falubeliek nem ismerik a tanárnők életének
múltját, a gyerekek igyekezete, hogy meggyőzzék a felnőtteket a nők jóságáról, ártatlanságáról, meghiúsul,
a tantestület döntése kiutasítja őket a helységből.
A mű címének mindhárom eleme a főszereplők életére és jellemvonásaira vonatkoztatható: a zongora és a kastély a műveltségre, jólétre, gazdagságra, a fehér az ártatlanságra asszociál. Egykori lakhelyük,
a kastély és környéke a lányok emlékezetében él. Egy-egy mondatból és a magukkal hozott berendezési
tárgyakból (zongora, kínai, indiai, ceyloni tea, kínai porcelán sárkánymotívummal) kiderül, a háború előtt
a Torontál nővérek jómódú úrilányokként tengették életüket. A régi életükből megmaradt kínai porcelánon a sárkány transzcendens lénye közvetít a két világ, az úri és a megaláztatásokkal teli jelenlegi között.
A nővérek sorsa a termékenységrítusok sárkányai számára feláldozott lányokéhoz hasonló.
A Virágos Katona című regényben a négyosztályos német iskola a kisebbségben élő németek számára
az egyedüli hely, amely biztosítja számukra az anyanyelven való tanulást, anyanyelvük és nemzeti kultúrájuk ápolását, a megmaradást. A Virágos Katona a Latroknak is játszott címen megjelent regénytetralógia első része. A négy regény Rojtos Gallai Istvánnak, az író anyai nagyapjának az élettörténetét beszéli
el. A narrátor-főhős élettörténetébe valóságeffektusok, történelmi, család- és helytörténeti események
is beleszövődnek. A család-genealógia köteteiben „az emlékirat, a nevelődési regény, a családregény, a
történelmi-társadalmi regény specifikus jegyei ötvöződnek” (N. Tóth 1997: 134). A regénysorozat színtere egy közép-bácskai többnemzetiségű – németek, zsidók, magyarok, szerbek, cigányok lakta – település,
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Szenttamás, az író szülőfaluja. Gion a hely szellemének (genius loci) bűvöletében ebből a faluból konstruálja regényeinek világát, ezt a locust reprezentálja, feltárja történeti mélységét. A helységben a németek
kisebbségben élnek. A sánta tanító halála után abban az iskolaévben már nem tudnak új tanerőt szerződtetni a szenttamási németek, ezért a szülőknek nem marad más hátra, minthogy magyar tannyelvű iskolába adják a gyerekeiket, vagy kihagynak egy iskolaévet. Stefan Krebs molnár, Johann Schank téglagyáros
és Johann Friedrich, hentes ellenzik a magyar iskolát, de a németek többsége – akit azt vallják, mindegy
milyen iskolában tanulnak a gyerekek – leszavazza őket. „A döntést követő kommentárok különböző
szempontból közelítik meg és foglalják össze a dilemmát. Johann Friedrich esszéisztikus eszmefuttatása
önismereti és erkölcsi kérdéseket feszeget: »Jobb lett volna, ha Torzsán maradok, a németek között. Itt
kevesen vagyunk, és hitvány emberekké válunk. Hitvány félnémetekké, akiknek már az is mindegy, hogy
a gyermekeik milyen nyelven szólnak hozzájuk. Kibújunk a bőrünkből, jöttment senkik leszünk, akik
mindenkihez odadörgölődznek, mint a rühes disznók.« Johann Schank vagyoni összefüggésben láttatja
a kérdést, szerinte »vagyont kell szerezni, akkor megmaradunk, még ha kevesen vagyunk is. A vagyonos
embernek nem kell kibújni a bőréből.« Saját és családja életvezetésében is ezt az elvet érvényesíti, jelentős anyagi javakra tesz szert; egyszerre jeleníti meg azt a »józanokos« belátást, amit Stefan Krebs annyira
fontosnak tart az életben, s a ravasz vállalkozó magatartását, ami a vagyonszerzéshez kell a térségben.
Ha anyanyelvén szeretne szót váltani (»Szólj már valamit, Stefan – nógatta folyton –, németül akarok
beszélgetni. Azok között a rongyos téglaégetők között elfelejtettem németül.«), Stefan Krebst keresi fel.
Nemzeti alapon, s azon meggyőződésből segít neki (a Gavanski-féle vízimalomban) jövedelmezőbb helyet
szerezni, miszerint a német kisebbség sorsa csak az anyagi felemelkedés árán vehet kedvező fordulatot.
Azért is példakép, mert igen alacsonyról küzdötte fel magát a vagyonos emberek sorába. Stefan Krebs az
elmagyarosodás problémáját önhibájuknak tartja, s megélhetési gondjaikkal (a sok munka mellett nem
jut ideje gyermekei öntudatos nevelésére) magyarázza” (BENCE 2009: 77–78).
Gion regényeinek gyermekközössége nyitott a felnőttek irányában, mert az ő világukban akarnak
változtatásokat, és néhány felnőttben – Gergián, Ácsi Lajos és Fodó tanár úr személyében – szövetségesre is
találnak: „A gyermekvilág és a felnőttek világa ezenkívül számtalan szállal szövődik egybe, nemcsak belelátnak és bele-beleavatkoznak egymás világába, de gyakorlatilag együtt is élik a közös világukat (Gergián
és a gyerekek együtt építik a tornyot, Fodó tanár úr családi élete is szinte a gyerekek szeme előtt zajlik, Ácsi
Lajos és a gyerekek együtt ássák el a pálinkáshordót, hogy Fekete Péter megtalálja majd stb.)” (ELEK 2007:
197). Azok a művészeti alkotások, amelyek „az iskola, a nevelés, a nevelődés valamely formáját választják témaként, mindig az egész létet hivatottak modellezni. Az iskola és a világ analógiája alapján a tanár
figurája a társadalom élén lévőknek feleltethető meg. Emberi és szakmai elbizonytalanodása ezért mutat
túl önmagán” (HORVÁTH 2001: 34).
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DELEJES BESZÉDVILÁG
Klasszikus minták és parafrázis-variációk a jeans-prózában
n

Csányi Erzsébet8
n
Jelen kutatás Gion Nándor Kétéltűek a barlangban (1968) című regényéből indul ki. A
farmernadrágos próza paradigmarendszerébe iktatott szöveg klasszikus mintákat, allúziókat,
forma- és nyelvjátékot működtet. A beszédek, beszélgetések, szónoklatok platóni szereposztást követve, szertartásosan hangzanak el, miközben a hősök 20. századi kamaszok.
A témavilág és beszédvilág kialakítása a csoportidentitás létrehozásának, szimulálásának legfontosabb kelléke.
Az összehasonlító irodalomtudomány módszereivel élő megközelítésben alapvető
kérdés, hogy a műben érvényesülő sajátos játéklogikának mekkora az esztétikai értékteremtő és értékhordozó szerepe.
Kulcsszavak: beat-paradigma, vajdasági magyar jeans-próza, Gion Nándor,
Kétéltűek a barlangban, klasszkus minták, parafrázis

n
Gion Nándor Kétéltűek a barlangban (1968) című regényében alapvető kiindulópontot képeznek a
felsejlő klasszikus minták, toposzok, allúziók – az architextus megkerülhetetlen jelenléte. A regény formaötlete ugyanis az ókori symposionra (együtt-ivás, lakomázás) épül, beszédek, beszélgetések, szónoklatok
hangzanak el hét „ülés” keretében – ami végtelen távolságból, de mégis a platóni szereposztást parodizálja. A regény hősei a jeans-próza túltengő beszédvilágában élő középiskolás kamaszok, a beat-korszak
tipikus vajdasági leszármazottai. Az ókori műfaj elemei, a konstrukció felismerhető romjai a farmernadrágos próza 20. századi paradigmarendszerébe iktatva eleven, parodisztikus hatást keltenek – a dialógus,
a játék és a szimulálás szövevényének lehetőségeire támaszkodva.
Platón művében hét szónok szerepel: Phaidrosz, Pauszaniász, Erüximakhosz, Arisztophanész, Agathón,
Szókratész és Alkibiádész. Híres beszédeiket Erószról tartják meg Agathón ünnepségén, és ékesszólásban
igyekeznek egymást túllicitálni.
A forma és tartalom diszkrepanciájának esztétikai kiaknázhatóságára már az ókori alkotók ráéreztek,
amikor a symposion nevű irodalmi műfaj nyomán a hellenizmus korában kialakítják a lakoma parodisztikusszatirikus válfaját, a deipnont. Tárgya szintén a terített asztal melletti beszélgetés, és elsősorban a komédia
lakomaleírásaiból merít. Humorát az össze nem illő elemek közti ellentét adja.
Magának az ókori lakomázásnak a lényege nemcsak az eszem-iszom, bűvészkedés, tánc, pantomim,
rejtvényfejtés, hanem az ezen túl megrendezett szellemi lakmározás is, egy komoly kérdésről szóló vitázás.
A résztvevők a kitűzött témáról felváltva mondanak beszédet, és szónoklataikkal igyekszenek meggyőzni,
„legyőzni” egymást, megfelelő magaslatokba jutni.
8

ÚE, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék, erzsebet.csanyi@gmail.com
A tanulmány A kisebbségi nyelvek, irodalmak és kultúrák diszkurzusa Délkelet- és Közép-Európában (Diskurs manjinskih
jezika, književnosti i kulture u jugoistočnoj i srednjoj Evropi – 178017) című, 178017-es számú minisztériumi projektum
részeredményeit tartalmazza.
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A lakoma-műfaj eredendően tehát magasztos szónoki beszédeknek biztosít teret, és a „szónokverseny” előkelő és nemes küzdelmében a szellemet ünnepli, a szellem, a művészet, a szépség és az élnitudás
módozatait értelmezi. Ez az alapforma a századok során a társadalmi-kulturális változásokkal, gazdasági
átrendeződéssel, társadalmi rétegek helycseréjével, a tudomány és művészet lezüllésével és felhígulásával megváltozik, pátosz helyett a siralmas valóság megfogalmazásának eszközévé válik a deipnonban. A
symposion egyik híres travesztálása Petronius töredékesen fennmaradt Trimalchio lakomája című munkájában ölt testet. Hősei: a züllött Encolpius, szolgája és szeretője Giton, valamint Ascyltos, a csavargó, aki
velük sodródik kalandról kalandra. Az antik erotikus regény idilli fiú-lány kapcsolata helyett ebben a
görbe tükörben két fiú jelenik meg párként, és isteni védelmezés helyett isteni üldöztetésben van részük. A
szerelmeseket őrző Erósz helyett Priapus isten szerepel, aki üldözi a fiatalokat. Minden a visszájára fordul,
és mindent beborít a gúny és irónia.
A tematikai-formai rájátszás a deipnonban műfajparódiát jelent, az új műfaj reciklálja a symposion
által kiérlelt megoldásokat, gazdag, önálló műfajjá lombosodik, amely kamatoztatja a komédia és az ókori
kalandregény mintázatait is.
Az összehasonlító irodalomkutatás (REČNIK KNJIŽEVHIH TERMINA 1985) több szinten képes
vizsgálni az irodalmi művek közötti szövevényt.
Genetikusnak nevezett kapcsolatok nyomába szegődik, amikor konkrét hatásokat feltételez, amikor
stilisztikai, tematikai kapcsokat fedez fel. Ezek a kontaktológiai kutatások valósulnak meg egy egész sor
komparatisztikai aldiszciplínában, összehasonlító stilisztika, metaforika, témakutatás, motívumkutatás,
mítoszkutatás, mesekutatás formájában.
A genetikus kapcsolatok lehetnek reminiszcenciák, impulzusok, kongruenciák és filiációk.
a) A reminiszcenciák (utánérzések, olvasmányemlékek önkéntelen érvényesülése az alkotásban)
emlékeztetések, hivatkozások. A felsejlő irodalmi nyom vonatkozhat egy bizonyos művészeti
eljárásra, motívumra, gondolatra vagy közismert irodalmi alakra. Sokszor azonban explicit
jelek mutatják az előképhez vezető utat. Leggyakrabban közvetlen hivatkozás, idézet formáját
öltik nemcsak a szövegben, hanem már a címben, avagy mottóként. A rejtett reminiszcencia,
az allúzió az intertextuális kapcsolatokat jelöletlenül hozza létre.
b) Az impulzusok ihletések, intenzitásuk, avagy közvetlenségük foka eltérő.
c) Az egybeesések (kongruenciák) lehetnek irodalmi kölcsönzések, imitációk, adaptációk és
variációk.
d) A filiáció egyes irodalmi alakok és mintáik rokonságát jelöli.
Tipológiai analógiákról van szó azokban az esetekben, amikor közvetlen hatásról szó sincs. Lehetnek:
a) társadalmi analógiák,
b) lélektani analógiák,
c) irodalmi műfaji analógiák,
d) éghajlati analógiák.
Végül az interdiszciplináris analógiák kutatási köre a különböző művészetekben, az emberi szellem
egyéb megnyilvánulásaiban, a képzőművészetben, filmben, építészetben, színházművészetben, filozófiában,
szociológiában, folklórban, vallásban, közgazdaság-elméletben megnyilvánuló hasonlóságokra irányul.
A mai irodalomtudomány elsősorban a rendszerelmélet, a posztstrukturalizmus, az információelmélet
módszereire és a hermeneutikai reflexióra építve az analógiákat a szöveg és szöveg közti dialógusokban
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keresi. Az intertextuális háló a prototextusból indul, az előttünk álló műből, szálak kötik a múlthoz, az
architextushoz (szövegelőzményekhez, pretextusokhoz), majd minden rajta kívüli szövegstruktúrához
(intertextusokhoz). A szövegben metatextust képező önleíró szegmensek is felbukkanhatnak.
A Gion-regény pretextusa Platón Lakomája, nyilvánvaló a közvetett információátadást tartalmazó
allúzió jelenléte (ZSILKA 1981: 632), ugyanakkor a kongruencia, a rájátszás, az imitáció-variáció formái
és egyéb impulzusok, toposzok is szerepet kapnak, belevegyülnek a végső összképbe.
Az allúzió, a célzás lényege az explicit megnevezés elkerülése. „A másként való megnevezés mindig
is fokozza a kifejezés hatáserejét, mert hiszen szokatlanságával erős stílushatást gyakorol az olvasóra. Az
eddig ismert meghatározások elsősorban a tartalmi mozzanat elhallgatását hangsúlyozzák, s erre alapozzák kommunikációs szerepét is” (ZSILKA 1981: 633).
Az allúziónak a szövegben kommunikációs vagy metakommunikációs jellege és funkciója lehet, amelyet
két körülmény biztosít: 1. az író és az olvasók közös jelenkori élményei; 2. аz író és az olvasók közös történelmi múltja és közös irodalmi hagyományai (ZSILKA 1981: 632; vö. FÓNAGY 1972: 129–131).
Megkülönböztethető a nyílt és a rejtett allúzió.
Zsilka szerint a szöveg- és kommunikációelmélet alapján nyilvánvaló, hogy az allúziónak három
megjelenési formája van: az utalás vonatkozhat a szövegen kívüli valóságra, egy másik szövegre és szövegen belüli másik szegmentumra (ZSILKA 1981: 634).
Egy másik felosztás szerint van politikai és irodalmi utalás. A politikai allúzió az író és az olvasók
közös jelenkori élményeit tematizálja, az irodalmi allúzió pedig a közös történelmi múltat és irodalmi
hagyományokat.
A politikai allúzió a szövegen kívülre utal. Az irodalmi allúzió viszont a szövegen kívüli valóságra
és másik irodalmi műre is utalhat. „Az utalás jelenségének alapformája az együttesen átélt közös élmény,
amelyet egy rétegcsoportnak, egy korosztálynak, egy nemzetiségi vagy eszmei szubkultúrának a tagjai
helyzetük, neveltetésük, értékrendjük révén egyformán éltek át” (ZSILKA 1981: 633).
Az irodalmi allúzió szövegek közötti interakciót feltételez. Gionnál erről van szó, vagyis a regényben
a genetikus analógiák körén belüli reminiszcencia, impulzus és kongruencia jelensége forr egybe szétválaszthatatlanul, más felosztás szerint rejtett intertextuális folyamatoknak, irodalmi allúzióknak nevezhetjük
ezeket a jelenségeket. Az allúzió percipiálásának foka szerinti felosztásban a jelen megoldás a visszafogott
konnotációsugárzások közé sorolható, hisz rejtett, implicit, szerkezetbe merített utalásról van szó, de az
evokált szöveg mint egész aktivizálódik az intertextuális folyamatban (ZSILKA 1981: 634).
Akárcsak az ókori műben, a Gion-regényben is hét fiú szerepel: Baras, Rozmajer, Salamon, Bresztovszky,
Fábián, Angeli és Szegény Kis Rahmánovics. Ők alkotják az Első Amatőr Hegymászók Egyesületét, akik
hat formális gyűlést tartanak, de a bevezető és az utolsó félbeszakadt megbeszélést is számba kell venni.
Ez a formalizált életanyag képezi a regény gerincét. Platón Lakomájában hét beszéd hangzik el Erószról.
A gioni hősök is választanak témát ókori módra, ugyanis első összejövetelükön Baras előadja „híres”
(GION 1968 :5) beszédét (ismétcsak rejtett reminiszcencia, stilisztikai allúzió). Platónnál a réges-régi
agathóni ünnepséget, az ott elhangzott beszédeket idézik föl („miféle beszédek hangzottak ott el a szerelemről”, PLATÓN 1994: 16), utalva arra, hogy e bölcs és remekbe szabott beszédeket a több évtizedes
továbbmondás őrizte meg.
Baras kijelenti: „olyan dolgokról (kell az aznapi elnöknek beszélni), amelyeknek semmi gyakorlati
hasznuk, de az örök értékekre figyelmeztetik az embert” (GION 1968: 11). A játék során mindennap más
az elnök, aki meghatározza a beszédek témáját – akárcsak Boccaccio Dekameronjában (újabb toposz).
A klasszikus tematikai és formai allúziókkal megpatkolt koncepció parodisztikus hatást kelt még akkor
is, ha az ókorból eredő toposz homályban marad. A kamaszhősök játéka számukra komoly szertartás, a
résztvevők pontosan kidolgozzák az egymás közti hierarchiát, a viselkedési szabályrendszert és munka-
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módszert, s mindez külső nézőpontból groteszkül hat, ugyanakkor tükrözi a körülöttük lévő felnőtt világ
működési mechanizmusait. Ebben a világban a kávéfőzés a legfontosabb reália, a létszerkezet pedig az
úr-szolga viszonyra épül.
„Klubhelyiségünkben, amely valójában csak egy közönséges kapubejárat, öt lépcsőfok van. Legfelül
ülne az elnök, aki előterjesztené a napirendi pontot, és akit minden este váltanánk, lent pedig, ahol tulajdonképpen már nincs is lépcsőfok, a két legalacsonyabb rendű tag; аz egyik főzné a kávét. A többi tag a
megmaradt négy lépcsőfokon foglalna helyet. Esténként mindenki egy lépcsőfokkal feljebb kerülne, a régi
elnök pedig kávét főzne” (GION 1968: 9).
„A szövegek közötti allúzió alapja az, hogy egy előbb keletkezett szöveg témáját az író újra feldolgozza,
természetesen új mondanivaló szolgálatába állítva” (ZSILKA 1981: 639). A témaátvétel itt szerkezeti átvételt
is jelent, hiszen a mű a hat beszéd alapján tagolódik fejezetekre. A platóni minta, a beszédekre építés és az
aktorok közötti dialogizálás mint leglényegesebb cselekvésmozzanat kiemelése, a beszéd abszolutizálása
nem csupán a téma ihlető befolyását jelzi, hanem forma- és nyelvjátékot működtet.
A jeans-prózában egyébként is jellemző a beszédvilág, a szubjektív, vallomásos hang kialakítása, amely
egy nemzedéki csoportosulás csoportidentitása megteremtésének előfeltétele. A csoport és a beszédszituáció létrehozása érdekében a valóság játékos szimulálására, szerepjátszásra, illetve mesterséges léthelyzetek kreálására is sor kerül.
Megközelítésünkben pedig alapvető kérdés, hogy a Kétéltűek a barlangban című Gion-regényben
érvényesülő sajátos játéklogikának mekkora az esztétikai értékteremtő és értékhordozó szerepe.
Platón Lakomájának effajta kiaknázása – a vajdasági magyar farmernadrágos próza egységesítő
mozzatának tűnik. E jellegzetes allúziós intertextuális technika ezáltal kulcsfontosságúvá és modelláló
erejűvé válik. Többé-kevésbé élesebb vagy halványabb kontúrokban jelenik meg nemcsak Gion ekkori
regényeiben, de Tolnai Ottó, Domonkos István és Végel László korai műveiben is.
Tolnai Ottó Rovarházának nyitóképében szintén az ókori lakoma parafrázisa sejlik föl. A baráti kör
tagjai itt bibliai neveket kapnak – a művi világ jelzéseként: Jézus, Jakab, Márk, Mózes, Dávid, József, Júdás,
Mikáel, Máté. A találkozásaikra vonatkozó részeket kiemelve a szövegből meggyőző vonulatot kapunk a
fenti feltételezés alátámasztására: „az utolsó összejövetel vajon valóban komoly volt-e vagy csak gyerekes
megjátszása a nagy összejöveteleknek tulajdonképpen meddig is lehet játszani remélem egy egész életen
át... jézus elnökölt már napok óta... egyedül az ő összejöveteleinek van valami rituálé jellege és ha játszunk
mert nem tudjuk játszunk-e akkor ez nem mellékes hangosan szavanként kell utána mondanunk minden
összejövetel kezdetén az igazi mozgalom egyetlen lépése többet ér az igazi mozgalom egyetlen lépése
többet ér... ujjai juttatták eszembe a nagy tanulóköröket” (TOLNAI 1969: 11–12).
Tolnai a tanulókörök emlegetésével egy másik ókori allúziót emel be – immár a történelmi valóságra,
a szókratészi és platóni iskolákra emlékeztetve. Platón fiatalkorában Szókratész tanítványai közé tartozott,
majd i. e. 388-ban Athénban egy ligetben, a gümnaszionban megalapítja Akadémia nevű iskoláját, amely
halála után még 900 évig fennmaradt. Az Akadémia valójában együtt gondolkodó és együtt tanuló ifjak
életközössége volt.
Jack Kerouac Úton című regényében platóni utalástól mentesen jelenik meg egy tágabb baráti kör:
Paradicsom Sal, Dean, Carlo Marx, Tim Gray, Chad, Gőböly Lee, Remi, Marylou, Camille,Terry, Ed
Dunkel, Galatea, Lucille, Inez, Stan.
Végel László Egy makró emlékiratai című regényének főhőse szintén a nemzedéktársak körében kering,
itt is lazább és tágasabb a csoportszemélyiséget alkotók társasága: Bub, Pud, Csicsi, Hem, Bea, Tanja,
Merkurosz, Tornadosz, G. N., Hajdú, a felesége, Olga, Adrianna, Rómeó, Zsú, Mem, Gru-Gru.
Ez a közös tünet az Új Symposion (újabb allúzió ugyanarra) folyóirat fiatal írónemzedékének közös
élményvilágára, valószínűsíthetően az újvidéki Magyar Tanszéken hallgatott előadások tananyagára, hatá-
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sára vezethető vissza. Ily módon e regények nemcsak Platón művét aktualizálják irodalmi allúzió által,
mert a „lakoma” motívuma és eszméje ennek az egész korosztálynak, nemzetiségi szubkulturális közegnek
a közösen megélt valóságához, egyformán átélt életanyagához, egyetemi hétköznapjaihoz kapcsolódik, s
ez már a szöveg és a szövegen kívüli valóság összjátéka.
Míg a jeans-regény mint műfaj irodalmi előképének általában véve Goethe Werthere (1774) tekinthető (FLAKER 1983: 35), addig a pretextusok közül a vajdasági magyar farmernadrágos próza esetében
Platón Lakomája emelkedik ki és teszi a vajdasági modellvariánst felismerhetővé.
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A SZÖVEGTÉR MINT MÚZEUM9
n

Novák Anikó10
n
A tanulmány fő célja a kilencvenes és kétezres években különösen felerősödött gyűjtőszenvedély, gyűjtőtevékenység eredetpontjának meglelése Tolnai Ottó műveiben a gyűjtéssel, a gyűjtő személyével, a gyűjteménnyel, a múzeummal kapcsolatos elméleti és történeti
szakirodalomra támaszkodva.
A szövegtér múzeumként is olvasható, meghatározott stratégia szerint elrendezett
kiállítási tárgyak helyezkednek el benne, amelyekhez tárlatvezetést is kapunk. Meglátásom
szerint a múzeumelmélet, a kollekciók poétikájával, logikájával foglalkozó elméleti munkák
bevonása az irodalmi diszkurzusba éppen az előbb felvázolt analógiák miatt lehet különösen termékeny.
Kulcsszavak: Tolnai Ottó, vajdasági magyar irodalom, képzőművészet, múzeum, gyűjtés,
gyűjtőszenvedély, kollekció, muzealizálás

n

Bevezető
Az irodalom történetek, érzelmek, közérzetek, benyomások, régi, kedves tárgyak gyűjtőhelye, a makroés mikrotörténelem lenyomata. A szövegtér múzeumként is olvasható, meghatározott stratégia szerint
elrendezett kiállítási tárgyak helyezkednek el benne, amelyekhez tárlatvezetést is kapunk. Meglátásom
szerint a múzeumelmélet, a kollekciók poétikájával, logikájával foglalkozó elméleti munkák bevonása az
irodalmi diszkurzusba éppen az előbb felvázolt analógiák miatt lehet különösen termékeny.
A dolgozat a múzeumforma fejlődéstörténete, a releváns múzeumelméleti alapvetések felvázolása
után elsősorban Tolnai Ottó szövegeiben kívánja tetten érni a művekben megjelenő valós és imaginárius múzeumok poétikáját, különös figyelmet szentelve a gyűjtés, az elrendezés, a muzealizálás aktusának
kezdeti megjelenésére és térnyerésére az opusban.

Elméleti alapvetések
A tanulmány elméleti bázisát a gyűjtéssel, a gyűjtő személyével, a gyűjteménnyel, a múzeummal
kapcsolatos szakmunkák jelentik. A modern szubjektum számára a kollekciók létrehozása, az olykor
túlzásba vitt archiválás elemi ösztön, Boris Groys szerint a modern értelemben vett szubjektum egyedül a
gyűjtésen keresztül határozható meg, értelmezése szerint „az vagyunk, amit gyűjtünk” (GROYS 1997: 65).
Groys gondolatával teljes mértékben egybecseng Jean Baudrillard megállapítása, mely szerint az ember
mindig önmagát gyűjti (BAUDRILLARD 1987: 107). A gyűjtés aktusával kapcsolatban megkerülhetetlen
továbbá Walter Benjamin Eduard Fuchs, a műgyűjtő és történész című műve.
9
10

A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Domus Programja által támogatott tevékenység keretében jött létre.
Doktorjelölt, Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Modern Magyar
Irodalom Alprogram. E-mail: uneco84@gmail.com.
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Magyar nyelvterületen ma a múzeumok teoretikus és gyakorlati megközelítése iránt érdeklődő olvasók számára Ébli Gábor, Frazon Zsófia és György Péter a téma nemzetközi szakirodalmából gazdagon
merítő, az elméleti megállapításokat gyakorlati példákkal alátámasztó munkái lehetnek iránymutatóak.
Kiindulópontként szolgálhat továbbá a Café Bábel 1994/4. tematikus Gyűjtés-száma, a Múzeumelmélet –
A képzeletbeli múzeumtól a hálózati múzeumig című, Palkó Gábor szerkesztette szöveggyűjtemény, vagy a
Ludwig Múzeum gondozásában megjelent Helyszíni szemle – Fejezetek a múzeum életéből című tanulmánykötet. A múzeumokkal foglalkozó elméleti irodalom alapszövege André Malraux A képzeletbeli múzeum
című munkája, amelynek csupán részletei olvashatóak magyarul. Meg kell továbbá említeni Boris Groys,
Perneczky Géza és Sebők Zoltán vonatkozó írásait.
A múzeumot André Malraux „szerencsés véletlenek sorozatának” (MALRAUX 1997: 123), Michel
Foucault idő-heterotópiának, a végtelen felhalmozódás terének nevezi (FOUCAULT 2000:152), Lanfranco
Binni pedig a múzsák oltalmát élvező, vallásosan tisztelt és politikailag kihasznált szimbolikusan működő gépezetként, a kulturális intézmények legrejtelmesebbikeként írja le. Binni szerint a „múzeumforma”
rejtélye abban rejlik, hogy „bizonyos értéket képes hozzáadni a benne őrzött dolgokhoz” (BINNI 1986: 9).
Perneczky Géza hangsúlyozza, hogy a múzeum a felhőkarcolók után a második legérdekesebb és leginkább körülostromlott építészeti feladatává vált napjainkban, szerinte ez „összefügg talán azzal is, hogy a
múzeum átmentett magának valamennyit a katedrálisok kultikus fényéből és szociális szervezőerejéből”
(PERNECZKY 1994: 167).

Történeti áttekintés
A katedrális említése nem véletlen e helyütt, a teoretikusok a mai értelemben vett múzeumok két
egymástól nagyban különböző ősét szokták kiemelni: a „kincstárat” és a „szentélyt” (GOMBRICH 1994:
34), azaz a „palotát” és a „templomot” (GROYS 1998: MXIV). Bár az elméletírók hangsúlyozzák a két
alaptípus közötti különbséget, a gyűjtemények működésmódja mégis ugyanolyan: „A különféle vallásokat
reprezentáló templomokban, illetve palotákban kincsek felhalmozása és közszemlére állítása mindig is
azt a célt szolgálta, hogy növelje a tulajdonos presztízsét, és a gazdagság, hatalom jelképeivel kápráztassa
el a látogatót. Leginkább azt mondanám, hogy az ilyen gyűjteményben az élvezet kerül előtérbe és nem a
szellemi haszon, hiszen a felhalmozott kincsek leginkább azzal hatnak ránk, hogy a látottakat képtelenek
vagyunk minden részletre kiterjedően elraktározni emlékezetünkben. A tulajdonos szándéka ilyenkor az,
hogy valami végtelen, túláradó gazdagság képe maradjon meg a szemlélőben, egyfajta Aladdin-barlang,
ahol halmokban áll az arany, drágakő és a különféle egzotikus csoda” – írja Gombrich (GOMBRICH 1994:
34). Boris Groys más szempontból közelít a múzeum két különbözőnek tartott archetípusához, de nála is a
hasonlóság kerül előtérbe: „A templomban és a palotában, a nyilvánvaló különbségektől most eltekintve,
a műalkotásokat szigorú hierarchikus rendben mutatják be, és az egyes műalkotások jelentését a hierarchiában elfoglalt helyük határozza meg. S az emberi gyülekezetek is ennek megfelelő hierarchia szerint
strukturálódnak. Azt lehet mondani, hogy a gyűjteményben az egyes művek ugyanezt a hierarchikus
struktúrát ismétlik meg: ugyanúgy strukturálódnak és ugyanolyan a belső hierarchiájuk, mint amilyen
a templomi vagy az arisztokratikus gyűjtemény tere. Az efféle hierarchikus szerveződésnek azonban az
a feltétele, hogy a szerveződés minden eleme valamely másikkal legyen helyettesíthető: egy régi freskót
vagy egy régi ikont minden további nélkül el lehet távolítani a templomból, össze lehet törni, s új ikonnal
vagy freskóval lehet pótolni – amennyiben ezek az új műalkotások ugyanazt a vallási értelmet közvetítik
és ugyanazon a hierarchikus-szellemi szinten állnak” (GROYS 1998: MXIV).
A paloták és templomok kincseskamráitól a múzeumig a kiállítási útvonal kijelölésén át vezet az
út. Az önmagának először múltat választó kor, a reneszánsz gazdag gyűjtői nem igyekeztek rendsze-
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rezni a felhalmozott tárgyakat, amelyekre a kultúrateremtéshez szükséges munkaeszközökként és nem
megcsodálandó látványosságokként tekintettek (vö. BINNI 1986: 14–19). A ritkasággyűjtemények, azaz
Wunderkammerek még nélkülözik a rendszerezettséget, viszont mégiscsak azzal a céllal konstruálódtak,
„hogy ámuljanak-bámuljanak az odalátogatók” (GOMBRICH 1994: 35). Változást az új irány képviselője, Paolo Giovo hoz, aki arcképcsarnokát, a Hírnév Templomát Múzeumnak nevezi, és meghatározott
útvonalat jelöl ki az épület bejárására, valamit magyarázatokkal is szolgál a kiállítási tárgyakkal kapcsolatban (vö. BINNI 1986: 23–26). „A giovói múzeum újdonsága abban rejlik, hogy olyan bemutatási rendszert teremtett, mely az egyes kiállított arcképekhez hozzáadja a tárlat egészének jelentését. Ezenkívül a
múzeum kiállítási útvonala racionális rendet követ. […] E vonások és a XVI-XVII. században megnyilvánuló példaképereje miatt képviseli Giovo múzeuma az intézmény történetében az első muzeográfiailag
jelentős formát. Egyelőre azonban, s még az egész évszázad folyamán is, csupán elszigetelt példa, zseniális ötlet marad” (BINNI 1986: 27). A múzeumforma fejlődésének következő szakaszában az egyház kap
fontos szerepet enciklopédikus, rendteremtő céllal létrejövő intézményekkel: „A Pinacoteca Ambrosiana
értékek őrzésére hivatott hely és művészeti iskola, így a korábbi és az egykorú műgyűjtemények elsődlegesen díszítő jellegét fejleszti tovább, megújítván a giovói történettudomány klasszicista kritériumait.
Ettől kezdve a múzeumok bonyolult értékőrző és nevelő gépezetek, ambiciózus eszközök követhető (és
követendő) modelljei mindenütt ott, ahol egy politikailag egyeduralkodó társadalmi csoport előrelátóan
kívánja megfonni társadalmi szenzusának hálóját” (BINNI 1986: 35). Felfedezték és igyekeztek kiaknázni
tehát a múzeumformában rejlő politikai, társadalmi lehetőségeket, a jezsuiták kezében pedig az intézmény
pedagógiai hasznosíthatósága domborodott ki.
Az egyes tárgyakról Bonanni katalógusában tevődik át a hangsúly „a múzeumi gépezet átfogó jellegére, melynek egyik alapvető összetevője a muzeográfiai keret – a kiállítás –, a gépezet egyetemes üzenetének hordozója. Egyszóval a Bonanni vezette intézményben a múzeumformát kezdik az összegyűjtött
tárgyaktól függetlenül szemlélni. A múzeum kezd egyéni életet élni, többé nem fedi szorosan a gyűjteményt” (BINNI 1986: 38). Az egyes tárgyak felhalmozásától a 17. századra jutunk el a múzeumi gépezet
önállósulásáig, majd a 18. században valódi minőségi ugrás következik be a British Museum és a párizsi
Jardin du Roi megnyitásával. A hagyományos magángyűjtemények közgyűjteményekké válnak, megjelenik a „műértő”, megváltozik a gyűjtemény minősége: „A kollekció nem lehet többé egyszerűen csak
gyűjtemény, hanem ki kell érdemelnie a szervesség és az egységesség kritériumait, értékét nem a puszta
mennyiség és a »ritkaság«, hanem az esztétikai minőség kell hogy adja” (BINNI 1986: 43). Újabb minőségi
ugrást a múzeumok történetében a francia forradalom hoz, amikor megkezdődik az egy-egy tudományágra szakosított múzeumok létesítése (BINNI 1986: 45).
A történelmi folyamatok és a múzeumok között nagyon szoros kapcsolat áll fenn, a katonai terjeszkedés eredményeképp a múzeumok „a hadjáratok során szerzett műkincsek raktárai”-vá válnak (BINNI
1986: 46). A 19. században felerősödik a múlt felé fordulás igénye, a forradalmakat követően történeti múzeumokat alapítanak (BINNI 1986: 49). E mozzanat általános igazságára világít rá Boris Groys a
Szovjetunió széthullása kapcsán, azt állítván, hogy „a múzeumi kiállítások fő forrása épp a történelem
szemétdombja” (GROYS 1997: 64).
Lanfranco Binni a 20. században az öregkori végelgyengülés tüneteit véli felfedezni az európai múzeumokon, ugyanis megszűnt a kapcsolat a magángyűjtők és az intézmények között, a műpiac központjai
pedig inkább az Egyesült Államokba tevődtek át. A szerző hangsúlyozza, hogy nem a múzeumforma
haldoklik, hanem a politikai-kulturális irányítása (vö. BINNI 1986: 57–65).
Ernst Gombrich nem annyire pesszimista, mint Binni, de nála is érezhetőek egy rend elmúlása felett
érzett sajnálkozás felhangjai. Gombrich hangsúlyeltolódásokra, a változó hozzáállásra, a kiállítás műfajának egyre népszerűbbé válására, az oktatás által a múzeumokra kényszerített terhekre figyelmeztet.
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Korunk jellegzetességéből, a folyamatos újdonság hajszolásából fakad e jelenség szerinte, az időszaki kiállítások hírverésére felfigyelünk, a statikus gyűjtemények mellett pedig elmegyünk (GOMBRICH 1994:
39). Nagyon szemléletes a víziója a jövő múzeumáról: „A jövő múzeumáról szőtt borús látomásaimban
Aladdin barlangjának kincseit raktárra viszik és csupán egy, az Ezeregyéjszaka korából származó olajlámpást hagynak, alatta részletes felirattal, amiből megtudható, minként működött, hol kellett bedugni a
kanócot, és átlag mennyi olajat fogyasztott. Persze tudom, az olajmécses is iparművészeti termék, s talán
többet árul el a hétköznapi ember életéről, mint Aladdin barlangjának talmi csillogása. De ezt az épülést
tényleg úgy kell megszerezni, hogy közben fáradt lábaimat váltogatom, ahelyett, hogy karosszékemben
nyújtózva olvasnám a lámpások történetét? És egyáltalán tudnom kell-e nekem erről? Folyót lehet rekeszteni mindazzal, amit nem tudok. Valóban mindent kell tudni? A televízió, a rádió, a sajtó nap mint nap
annyiféle információt zúdít ránk, amihez képest a hajdani Kunst- und Wunderkammer maga a szakosodott unalom” (GOMBRICH 1994: 39).
Gombrich jövőképe a múzeum huszadik századi történetének fontos jellegzetességére mutat rá, az
avantgárd térhódítása nyomán kialakult esztétikai változásokra, a „mindennapi”, a „banális” átesztétizálására, a ready made-eljárás elterjedésére. Boris Groys inkább e változások felől közelít a múzeum fejlődéstörténetéhez, ő nem siratja a régi rend felbomlását, hanem lehetőséget lát az új jelenségekben. Az orosz
származású művészetteoretikus a duchampi ready made-eljárás révén világít rá arra, hogy „[a] művek
alkotása ugyanaz, mint a művek gyűjtése” (GORYS 1998: MXI). Emellett felhívja a figyelmet arra, hogy
„a művészet időközben sok mindent magában foglal mindabból, ami korábban profánnak minősült, s az
is igaz, hogy a profán valóságot mindinkább a magas művészet előképei alapján stilizálják és dizájnolják,
úgyhogy az értékes gyűjtemények és a profán valóság közötti különbség fokozatosan megszűnik. Közben
azonban arról sem kellene megfeledkezni, hogy a profán valóság objektumai, amelyek bejutnak a gyűjteményekbe, maguk is megváltoznak – még akkor is, ha »materiálisan« ugyanolyanok, mint korábban
voltak. Ezek az objektumok ugyanis új kontextusba kerülve más megvilágításba helyeződnek” (GROYS
1998: MXI). E jelenségek szemléltetésére fordul Groys a történelemhez a templom, a palota és a modern
gyűjtemény tereinek különbségeit érzékeltetve. Az első kettőről fentebb már esett szó, a modern gyűjtemény abban különbözik elődjeitől, hogy a műalkotások helyettesíthetőek benne más alkotásokkal, amelyek
ugyanazt a szellemi értéket közvetítik (GROYS 1998: MXIV).
Groys a gyűjtemény terére összpontosít, amelyben a tér és a benne elhelyezett alkotások kölcsönösen hatnak egymásra, meghatározzák egymást: A gyűjteményben tehát az új nem a régi helyett, hanem
a régi mellett van. Ebből adódik azután a strukturálás és a hierarchizálás lehetetlensége, ami a modern
entropikus múzeumi teret jellemzi. A gyűjtemény tere, amelyben az új és a régi azonos értékszinten van,
elveszíti korábbi hierarchikus jellegét: neutralizálódik, dekonstruálódik, homogenizálódik, s ennek megfelelően értékelhetetlenné és leírhatatlanná válik. A modern műalkotásban egyébként a gyűjtemény ezen
újfajta tere éppúgy reflektálódik, mint ahogy az korábban a templomi és a palotaművészetben történt. A
modern műalkotás fokozatosan maga is decentralizálttá, hierarchiamentessé, meghatározhatatlanná válik.
A modern művészet újra és újra megpróbálja magába foglalni és az egyes művekben demonstrálni a gyűjteménynek ezt a meghatározhatatlan, semleges és éppen ezért minden bemutatásnak ellenálló terét. Ez
azonban sohasem sikerül maradéktalanul, mivel ebben a térben minden új mű megkapja a maga helyét,
amely magában a műben nem reflektálható. A modern művészet tényleges tere a gyűjtemény tere, vagyis a
műalkotások közötti tér, s nem a műalkotások belső tere” (GROYS 1998: MXIV). Ezt az entropikus múzeumi teret Groys a modernizmus legnagyobb és egyetlen műalkotásának, művészek, kurátorok, magángyűjtők,
galériatulajdonosok és kritikusok közös munkájának tekinti: „Talán csak most lehet észrevenni, hogy épp a
modernizmus idején óriási kollektív munka végeztetett el, s az egyes hozzájárulások heterogenitása a muzeális gyűjtemény egyetlen személytelen terének létrehozására szolgált, ami napjainkban egészében ugyan-
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úgy formál és előír, mint ahogy a templomok és a paloták terei a múltat formálták és kijelölték. E térben
az élet különféle formái gyűlnek össze a halál nulla pontja jegyében, amit e formák kétségtelenül magukban hordanak, mivel egészükben entropikus nulla összeget adnak. A gyűjtemény terében tehát a formák
explozív kifejlődésében megmutatkozik a kezdeti Big Bang, ugyanakkor talán ugyanezen formák várható
implóziója is az idők végén – tehát itt van előttünk a modernizmus egész kozmológiai mítosza, szemléletesen bemutatva” (GROYS 1998: MXIV). A múzeumforma jelenkori története Groys értelmezésében tehát
a kör bezárulására emlékeztet, természetesen a folyamat, a kör kezdő és végpontja bár összeér, lényegét
tekintve mégis mélységesen különbözik egymástól. A jelen látszólagos összevisszasága tudatos döntések,
a műalkotások belső logikájának eredménye, nem egyenlő a múlt kincseskamráinak káoszállapotával.
E hosszas történeti áttekintést azért tartottam fontosnak, mert az egyes egyéni gyűjtemények kialakulásánál is ugyanezek a fázisok érhetőek tetten. A Wunderkammerek káoszállapota után következik a
rendszer felállítása, majd újbóli lebontása egy másfajta rend értelmében.

Az imaginárius múzeum
A képzeletbeli múzeumról értekező André Malraux a múzeumot az ember heroikus vállalkozásaként,
kísérleteként tünteti fel, hogy még egyszer újraalkossuk a világ teremtését, viszont a teljesség létrehozása
lehetetlen, valami mindig hiányzik, hiányozni fog (MALRAUX 1997: 123). Ébli Gábor Az antropologizált
múzeum című könyvében lényegében ugyanezt fogalmazza meg: „A múzeumok a racionalizmusba vetett
hiten alapultak, az ember azon vélt és vágyott képességén, hogy rendszerezni tudja az őt körülvevő és az
őbelőle fakadó jelenségeket és tárgyakat, s ezzel mintegy uralja is világukat. Ez a heroikus taxonómiai
kísérlet az ember mint a teremtés koronája gondolat egyik utolsó nagy manifesztációja volt” (ÉBLI 2009:
13). Ébli megállapítja, hogy az utóbbi évtizedekben az ember kénytelen volt szembesülni azzal, hogy a
mesterséges tipologizálás, csoportosítás, klasszifikáció valójában csak a múzeum dekontextualizációs hatását
teszi teljessé, az egyes múzeumi tételek sterilizálódnak csak általa. A reneszánsz vagy barokk kuriozitásgyűjteményeihez való visszatérést naivitásnak tartja, de hangsúlyozza, hogy „a tárgyak közötti kapcsolat
újrafelfedezése és bemutatása ma egyre több múzeum számára kulcsfontosságú” (ÉBLI 2009: 14). Nam
June Paik videóművész is szinte teljesen ugyanezt hirdeti, nem az új dolgok felfedezése a legfontosabb,
hanem az új kapcsolatok létesítése a már létező dolgok között (ERNST 2008: 126).
Malraux imaginárius múzeumelgondolásában is éppen a tárgyak közötti kapcsolat újrafelfedezése
játszik lényeges szerepet. A francia író a nyomdai sokszorosításban találta meg arra a lehetőséget, amire a
valós múzeumok nem képesek, minden műalkotás egymás mellé helyezésére: „A reprodukció elhozta hozzánk a képeket az egész világról. Megsokszorozódott az elismert mesterművek száma. A reprodukálás szót
adott a színek beszédének a történelemben. S ezzel egy elképzelt múzeumot alkot meg, amelybe a táblaképek, freskók, miniatúrák és üvegablakok egyaránt beletartoznak” (MALRAUX 1997: 127) A műtárgyak az
így létrejött imaginárius múzeumban ábrákká lettek, elveszítették tárgyi sajátosságaikat, viszont sokkal többet nyertek ezzel, a legerősebb jelentést, teljes és egész művészi momentummá váltak. Az így létrejött reprodukciómúzeumok lényege, hogy „szétszórt műveket hoznak közel egymáshoz. Kiválasztásuk jóval szabadabb, mint más múzeumoké, mivel az eredetik birtoklásától eltekinthetnek” (MALRAUX 1997: 128).
Malraux képzeletbeli múzeumának gyakorlati megvalósíthatósága élénken foglalkoztatja a teoretikusokat, a folyamatos bővíthetőség eszméje az építészeknek is nagy kihívást jelent. Rosalinda E. Krauss
hívja fel a figyelmet arra, hogy Malraux musée imaginaire kifejezését angolra falak nélküli múzeumként
fordították, a képzelet, a megismerés tisztán fogalmi tere így lett az angolban egy paradox, de fizikai tér.
Krauss a termek sorozatából álló múzeumforma mellett két térformát emel ki, amelyek Malraux könyvének
megjelenése táján alakultak ki, az egyik Mies van der Rohe univerzális tere, amely nélkülözi a közfalakat,
a másik Le Corbusier és Frank Lloyd Wright spirálformája (KRAUSS 2005: 241–242).
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E problémakörrel Perneczky Géza is foglalkozik. A folyamatosan növekvő gyűjtemény elhelyezésének lehetséges megoldásait kínálja fel az olvasónak. Bemutatja Arata Isozaki vasúti vagonokhoz hasonló
múzeumi termeit, amelyek egy hosszú sorban prezentálják Tadanori Yokoo grafikus életművét. „Az egész
úgy néz ki, mint egy vonat, amelyet elöl egy kis oszlopos portikusz húz, egy olyan mozdony, ami nem
csak bejáratként szolgál, hanem egyúttal jelkép is, hiszen klasszicista reminiszcenciákat felidéző megjelenésével olyan, mintha ő maga lenne a testet öltött múzeum-képzet. Ez a múzeum egy lineárisan növekvő
épület, amelyhez még számos újabb termet lehet majd csatolni, ha Tadanori Yokoo elég hosszú életű lesz”
(PERNECZKY 1994: 182). A már említett Le Corbusier spirálisan táguló épületet képzelt el, 1939-ből fennmaradt vázlatának címe Musée de Croissance Illimité, azaz végtelenül növekvő múzeum. Az ötletet végül
némi módosítással Frank Lloyd Wright valósította meg a New York-i Guggenheim Múzeum megépítésekor az ötvenes években, de a tervei már 1943-ban elkészültek. „A Guggenheim Múzeum közismert architektúrája megtartotta Le Corbusier ötletének spirál-szerkezetét, de Wright az épületet nem oldalirányba
növelte, hanem a magasba tekerte fel, s ezzel határt szabott a későbbi bővítésnek. A Guggenheim Múzeum ezért inkább csak mint szobor szimbolizálja az egyre növekvő, az egyre táguló teret” (PERNECZKY
1994: 181–182). Perneczky beszámol még olyan „többnyire szabadban, parkos ligetben létesített intézmények”-ről, amelyek ugyancsak eleget tesznek a nagyfokú bővíthetőség feltételének. Példaként a hollandiai
Kröller-Müller Múzeumot hozza, amelynek története során a kezdeti kiállítópavilonokat újabb és újabb
létesítményekkel egészítették ki (PERNECZKY 1994: 182). Ugyanő említi a Centre Pompidou-szerű
szuperhangárokat is, amelyek ugyan nem bővíthetőek, de hatalmas méreteikkel azt az illúziót keltik, hogy
üresek. Nagyon fontos jellemzőjük, hogy belső terük akár néhány óra leforgása alatt átalakítható, „egy
kiállítást osztó falat egy óra alatt, egy egész múzeumi részleget megnyitó (vagy lezáró) tűzfalat pedig egy
nap alatt lehet felépíteni” bennük (PERNECZKY 1994: 184).

Az archívum útvesztői
Az eddigiektől eltérő gyűjteménytípus tematizálódik Wolfgang Ernst Az archívum morajlása című
értekezésében. Ernst Noé bárkáját az első archívummúzeumként, a világ reprezentatív tárgyainak első
példánygyűjteményeként láttatja (KISS 2012: 28). Kiss Lajos András egy újabb, de funkcióját tekintve
hasonló vállalkozásról ír Hibridek kora című írásában, Jules Verne Nemo kapitányát említi, aki Noéhoz
hasonlóan összegyűjt mindent, amit szerinte meg kell őrizni az utókornak. Nemo „lezártnak nyilvánítja a
világkultúra értékteremtő korszakát, s a Nautilius tengeralattjáró könyvtártermében összegyűjti a szerinte
értékesnek minősíthető, illetve archiválásra méltó tudományos művek és műalkotások válogatott korpuszát” (KISS 2012: 28).
Noét és Nemo kapitányt a múzeumi kurátorok szerepében találjuk, szelektáló, archiváló tevékenységük valójában alkotás, a kiválogatott tárgyak elrendezésével nem egyszerűen egy letűnt kor rekonstruálására törekednek, hanem a saját kis világuk megalkotására bárkamúzeumukban, múzeumbárkájukban.
Jacques Derrida is hangsúlyozza az archívumok teremtő jellegét a megőrzés mellett (DERRIDA 2008: 17),
Ernst pedig felhívja a figyelmet arra, hogy az archivális művelet lényege az, hogy „egy örökül kapott világ
dolgait egy még megalkotandó világ anyagává változtassa át” (ERNST 2008: 109).
A kreatív alkotófolyamat eredményeként létrejövő gyűjtemény, múzeumi kiállítás további sorsát sem
a statikusság határozza meg. A szöveg újjáéled minden olvasással, ugyanígy van ez a múzeumokkal is. A
látogatók kultúrafogyasztása megfeleltethető az olvasásnak, és ahogyan nincs egyetlen olvasmányélmény,
úgy nincsen egyetlen múzeumi élmény sem. A szövegből és a kiállításból is mindenki mást olvas ki, más
útvonalakat jár be, más kapcsolódási pontokat talál az elemek között. Az olvasó-látogató, vagy az archívumban kutató is része tehát a művész és a gyűjtő, illetve kurátor által meghatározott kreatív alkotófolyamatnak,
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az általuk kijelölt útvonalakat bejárva saját alternatív útvonalakat is létrehoz. Kiss Lajos András ezt így
fogalmazza meg: „aki aktualizálja az útvonalat, ahol a tárolt dokumentumnak ilyen vagy olyan aspektusa
manifesztálódik, már részt vesz a kiadásban, mert egy végtelen írás pillanatnyi állapotát rögzíti” (KISS
2012: 30). E folyamatban fontos szerepet játszik a képzelet Ernst szerint, ő úgy véli, a jelhalmazok között
tátongó lyukak a képzelőerő segítségével tölthetőek ki, így egy sosemvolt múltra emlékezünk (ERNST
2008: 109), egy olyan múltra, amit a tárgyak inspirációjára mi magunk hozunk létre. A német médiateoretikus Boris Groys archívumfelfogásának is éppen ezt az aspektusát emeli ki, megállapítja, hogy „Groys
is egy olyan archívumot modellál, amely a költészethez hasonlóan a valóság és a fikció között oszcillál.
Felcseréli ugyanis a tárolót az azt aktiváló diszkurzussal, amikor az archívumot emlékeket termelő gépként
értelmezi, amely a még nem összegyűjtött valóság anyagából gyárt történelmet” (ERNST 2008: 113).
A tudást konstituáló archívum mint gép képzete Michel de Certeau gondolkodásában még konkrétabbá válik, számára a gép már szó szerint az új médiumra, a számítógépre utal. Az archívum digitális terében a korábbihoz képest módosul a tudásszerzés, az eligazodás menete, leginkább a hajózás mesterségét
idézi: „Az archívum e terében tanulni, a tudásszerzés és navigálás új formáit végigpróbálni nem más, mint
a tengerészet ógörög művészetének alkalmazása: a hajó irányítása, kibernetika a hosszúsági és szélességi
fokok mentén. Számok és mértékek alkotják a Noé bárkája archívum koordinátáit: matematika és geometria” (ERNST 2008: 113). Az idézet alapján arra következtethetünk, hogy a hajóként működő múzeum látogatója nem kisebb posztot tölt be a legénységben, mint a kapitányét, aki irányítja a bárka-múzeumot.
A digitális múzeumok megváltozott funkciójának leírására is a hajó a legszemléletesebb példa. Ernst
tanulmányában Bojan Budisavljević gondolatait idézi, s ezek alapján vonja le saját következtetéseit Noé
bárkájától indítva a diszkurzust: „Az archívum első átalakulásának navigációs gondolata: a hajók, hogy
nyílt tengeren navigálni tudjanak, illetve, hogy árut vagy információt szállíthassanak, egyben adatfeldolgozó rendszerek is voltak. Noé is adatokat vagy árukat gyűjtött a faunából, páronként, a bárkája számára,
amelyet ezáltal a világ kompakt enciklopédiájává tett. A hajók tehát »átvisznek és tárolnak, a küldetés és
begyűjtés eszközei, […] természetesen metaforikusan, hiszen a metaphora, a translatio, vagy az átvitel
egyike sem jelent mást, mint a hajó«. Erre a funkcióra emlékeztetnek a jelen médiaarchívumai, amelyek
már elsősorban nem tárolnak, hanem továbbítanak” (ERNST 2008: 124). A statikus megőrzésről, tárolásról tehát a dinamikus, interaktív továbbításra változott napjaink múzeumainak, archívumainak a feladata.
A digitális világ kihívásaira válaszul a hagyományos múzeumok körében is megjelenő tendencia a rugalmasság, dinamikusság, folyamatos változás, nagyfokú interaktivitás.

A gyűjtő
A gyűjtemény, az archívum, a múzeum fogalmának körüljárása után érdemes egy kicsit elidőzni
a fanatizmusa révén felmagasztosuló, a tárgyai között egy titkos szeráj kényuraként megjelenő gyűjtő
(BAUDRILLARD 1987: 104–105) személyénél is.
Walter Benjamin megállapítja, hogy bár a műgyűjtő figurája tökéletesen illeszkedik a romantikus
elbeszélők munkáihoz, e „veszélyes, bár megszelídített passzióktól mozgatott típust” nem találjuk meg
Hoffmann, Quincey vagy Nerval műveiben, de azokban a „fiziológiák”-ban sem leljük sehol, amelyek
a vásári kikiáltótól az arszlánig egyetlen alakot sem hagytak ki. „Annál jelentékenyebb helyet foglal el a
műgyűjtő Balzacnál. Balzac emlékművet állított neki, de egyáltalán nem romantikus szellemben foglalkozik vele. Ő kezdettől fogva idegenkedett a romantikától. Kevés olyan darabja van életművének, amelyben
az antiromantikus álláspont olyan meglepően érvényesül, mint a Pons bácsi vázlatában. […] Balzac nem
a leltár vadászterületeinek vadászát ábrázolja, mint ahogyan minden műgyűjtőt annak tekinthetünk. Az
a fennkölt érzés, amelytől Pons-jának és Elie Magus-jának minden porcikája reszket, a büszkeség; azokra
az összehasonlíthatatlan kincsekre büszke, amelyeket fáradhatatlan gondossággal őriznek. Balzac hangsú-
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lyozottan a tulajdonost ábrázolja, és az a szó, hogy milliomos, szinonima gyanánt be-becsúszik a műgyűjtő
helyett” (BENJAMIN 1969: 358–359). Benjamin Fuchsot igazi balzaci figurának tekinti, akit a magát kincsek
konzervátorának tartó ember lelkiismeretessége és a nagy műgyűjtő exhibicionizmusa is hajt. A német
teoretikus saját címszereplőjét a gyűjtögető típusba sorolja, aki rabelais-i örömét leli a mennyiségekben,
amint arra a szövegeiben gyakori ismétlésekből következtethetünk (BENJAMIN 1969: 360–361).
Ha a romantikára nem is volt jellemző a gyűjtő szerepeltetése, a kortárs irodalomban előkelő szerepet tölt be ez a figura. A mániákus archiválás, a már-már kóros gyűjtőszenvedély egyik szélsőséges esetét
mutatja be Evelyn Grill A gyűjtő című regénye, melynek főhőse, a mindenféle szemetet felhalmozó Alfred
Tähweig dologszedőként, modern Sziszüphoszként, azaz boldog emberként vagy a dolgok újraelosztójaként jelenik meg. Munkálkodásáról a következőket olvashatjuk: „nemcsak az utcán virító tárgyakat szedte
össze, hanem az útjába eső kukákban is turkált. Megállapította, hogy a szigorúan szelektív hulladékgyűjtés
korában is akadnak az újságpapír-konténerben joghurtos poharak és kiégett izzók. Örült a szabálysértően
tárolt leleteknek. Kézbe vette őket, vizsgálta, forgatta, s ha úgy vélte, ami gyakran előfordult, hogy ő maga
vagy valamelyik ismerőse még hasznát veheti, akkor elrakta. Minden esetben hazavitte a kuriózumokat.
Nem tudott például ellenállni a műfogsoroknak vagy a dildóknak. Senki sem sejti, hány műfogsora gyűlt
már össze otthon, hány színpompás, különféle alakú dildó. Ki dob el ilyesmit?, tűnődött. Egyszerűen elveszíteni effélét nem lehet. Rejtélyes sorsokat szimatolt e kitett tárgyak mögött” (GRILL 2008: 23). Alfred
az összegyűjtött lomokat lakásában és több bérelt pincéjében tartja, a helyiségek szinte áthatolhatatlan
szeméttárolók. A guberálás mellett a csapzott, önmagára nem sokat adó férfi másik kedvelt elfoglaltsága
a tárgyak dokumentálása, átrendezése, osztályozása mindig új elvek szerint.
A mániákus gyűjtés művészi szintre emelését tematizálja Patrick Süskind A parfüm című regénye,
amelynek főhőse, Jean-Baptiste Grenouille a tökéletes illatszimfóniát teremti meg a művészet összes szabályai szerint a meggyilkolt lányok illatát összegyűjtve. Richis, a parfümkészítő utolsó áldozatának apja,
felismeri a gyilkosságokban a tervszerűséget, az elkövetőben a szépség gondos gyűjtőjét, akinek célja a
tökéletesség képének megalkotása, és rájön, hogy az ő lánya a palota záróköve, a végcél.
Tähweig és Grenouille gyűjteménye között fel kell figyelnünk arra a nagyon fontos különbségre, hogy
míg az előbbi folyamatosan bővíthető, maga a gazdagítás jelenti a lényegét, addig az utóbbi egy befejezett
gyűjtemény, a legfontosabb darab bekerülése után megszűnik az újabb elem birtoklásának vágya. Hasonló
gyűjteménnyel találkozhatunk John Fowles A lepkegyűjtő című regényében is, ahol a szenvedélyes lepkegyűjtő narrátor egy teljes életteret rendez be, képzel el az áhított nő számára, akinek megszerzése beteljesíti a kollekciót.
A gyűjtemény teljessé válása nagyon lényeges, Baudrillard szerint fel kell tennünk a kérdést, hogy
egyáltalán azért van-e a gyűjtemény, hogy teljessé váljék, hiszen „míg a legutolsó tárgy jelenléte végső
soron az alany halálát jelentené, e tárgy hiánya lehetővé teszi számára, hogy saját halálát, beleképzelve egy
tárgyba, csupán eljátssza, azaz leküzdje, elhárítsa” (BAUDRILLARD 1987: 109). A hiány így válik pozitívvá, a tárgy értékét pedig leginkább a hiánya határozza meg. Bár „a hiányt szenvedésként éljük meg,
mégis ez teszi lehetővé, hogy a gyűjtő ne szűnjön meg az a végül is élő és szenvedélyes ember lenni”, aki
a gyűjtemény teljessé tétele előtt volt (BAUDRILLARD 1987: 109).

Tolnai Ottó és a kollekció(k) poétikája
Tolnai Ottó imaginárius múzeuma
Tolnai Ottó képzőművészeti tárgyú műveiben megképződik a vajdasági magyar képzőművészet imaginárius múzeuma. A Kossuth-díjas szerző, aki egyébként újabban fest is, több írásában hangsúlyozza, hogy
térségünkben a múzeumok és a bennük őrzött kulturális örökség sorsa a szétcincálódás. Ő e folyamat
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ellenében buzdít az alkotások összegyűjtésére, képtárak létrehozására, az elfeledett művészek és művek
kutatására. Nemcsak felhívást intéz e fontos feladatok végrehajtására esszéiben, hanem az írás lehetőségeit kiaknázva ő maga is kutat, gyűjt, feltérképez, sőt létrehoz képtárakat is, egyrészt otthonában, másrészt
virtuálisan, műveiben. A Tolnai-szövegek egyfajta múzeumként bejárható teret alkotnak, mely biztosítja
műveltségünk továbbélését, sőt annak bekapcsolását a nemzetközi művészet vérkeringésébe.
Tolnai Ottó saját imaginárius múzeumát André Malraux-tól eredezteti, „korunk imaginárius múzeumában, amelyet még Malraux kezdett volt, ugye, összehordani” – írja egy helyütt. E képtárnak csak az
alapötletét, a szabad kiválasztás lehetőségét, az alkotások szoros összefűzését vette a francia írótól, a szövegeiből kibontakozó tervezet alapján megkonstruálható múzeum több ponton is különbözik az eredetitől.
Tolnai nem képzőművészeti alkotások fényképeit rendezgeti egymás mellé, hanem a környezetében valóban látható, térségünk nyilvános és intim galériáiban, valamint az emlékezetében őrzött műveket igyekszik bevonni a világ művészetének vérkeringésébe. E képzeletbeli múzeum tétje valójában a vajdasági
képzőművészet létének bizonyítása. Alternatív kánonokat hoz létre, elfeledett festőket, műveket kotor ki
a hamu alól, s a vajdasági képzőművészet középpontjaiba helyezi őket. Egy arculcsapó és egy mellbevágó
rajz című szövegében azt írja, az ő feladata csupán annyi, hogy egymás mellé helyezze a képeket, szavaival keretbe foglalja, és közzétegye.
Tolnai imaginárius képtárában minden alkotásnak megvan a helye, a művek egyik legfontosabb attribútuma a pontosan felvázolt kapcsolatrendszerük más alkotásokkal, legyen szó vizuális, avagy textuális
produktumokról. Balázs G. Árpád A proletárcsalád ebédje és Boschán György Ember kenyérrel című képe
mellé Van Gogh Krumplievők című festménye kerül, Nagyapáti Kukac Péter műveihez Paolo Uccello Éjjeli vadászata társul, Faragó Endre Félszemű lánya, festészetünk egyik antológiadarabja közelébe Salvador
Dalí Lautréamont-rajza helyezhető. A kitekintés mellett nagyon lényeges a belső viszonyok, összefüggések felmutatása is. A mikromegfigyeléseket végző szerző-elbeszélő a felfedező mámoros örömével veszi
észre és láttatja a már korábban is felismert, de meg nem értett kapcsolatot Vinkler Imre 53-as Önarcképe
és Faragó Endre hasonló manírban készült portréja között. A két kép Oláh Sándor művészete révén kerül
egymás mellé, hiszen mindkettőt Oláh ihlette. Pechán Béla rézüstös-karfiolos csendéletének az imaginárius múzeumban Oláh Sándor virágos-karfiolos csendélete mellett van a helye, mindkettő alapképnek
tekinthető.
A képek, szobrok viszonyhálójában textusok is helyet kapnak, ezzel kapcsolatban ezt olvashatjuk: „mániákusan szövegeket motyogok, próbálok sapkaként a rajzokra borítani, igazítani” (TOLNAI 1993: 171).
Az imaginárius múzeumról leginkább a szerző képzőművészeti esszéiből tájékozódhatunk. Acsai
Roland festőművész-szemű költőnek nevezi Tolnait (ACSAI 2004: 109), Mikola Gyöngyi pedig hangsúlyozza, hogy Tolnai számára az elsődleges kérdés nem a nyelvi kifejezés problémája, hanem a „képi percepció”,
amely az érzékelés nyelv előtti síkja (MIKOLA 2005: 19). A szerző képzőművészeti érdeklődését mutatják
képzőművészeti esszéinek gyűjteményei, az 1992-ben megjelent A meztelen bohóc, az 1997-ben napvilágot
látott Rothadt márvány című kötetek, továbbá a 2007-es Feljegyzések a vég tónusához című esszékötet ilyen
témájú szövegei, de versei, elbeszélései sem mentesek képzőművészeti utalásoktól, Thomka Beáta pedig
festészeti tárgyú esszéversről ír Tolnairól szóló monográfiájában (THOMKA 1994: 117).
Maguk a Tolnai-szövegek is vallanak a képzőművészet kitüntetett szerepéről. A Rothadt márvány
című kötet Tito-szobrokról szóló szövegében állítja a szerző: „Hisz a képzőművészet az én igazi terrénumom. Ott kevésbé hibázhatok” (TOLNAI 1997: 78). A rózsaszínű sár című esszében pedig azt olvashatjuk,
hogy „furcsa érzés, kisebbségben tériszonyban szenvedni, a nagyság fantomfájdalmával küzdeni, jóllehet
én éppen erre, a mi térségünk, illetve az Adria előtti térségek képzőművészetére fogadtam volt mindenek
előtt, már kezdettől fogva itt keresek pánikszerűen valami pontot, biztos, szilárd pontot, felületet, éppen
úgy, mint keres tapadókorongja számára az őszi selyem, az ökörnyál” (TOLNAI 2007: 5).
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Thomka Beáta Tolnai esszévé formálódó képzőművészeti írásáról megállapítja, hogy „képet, látványt,
színhatásokat idéz a hallgató elé” (THOMKA 1994: 115). Impressziók, asszociációk sokaságából állnak
össze ezek a szövegek, és legfontosabb jellemzőjük nem is a mondanivalójuk, hanem a mód, ahogyan artikulálódnak. Az értékelő, osztályozó szempontok helyett személyes látásmóddal, az ábrázolt alakok alkatának, pszichéjének feltárásával, a képek eredetének, forrásainak felkutatásával találkozunk. „Az alkotások
felől indulva Tolnai szövegei felé egyszeriben tárul föl előttünk a művek és szerzőik portréja, legyen szó
akár személyes ismerősökről, mint Balázs G. Árpád, Baranyi Markov Zlata, Sáfrány Imre, akár azokról,
akiket csupán mások közlései alapján ismer” – írja Thomka Beáta A meztelen bohóc esszéiről (THOMKA
1994: 117). A művész személyisége az alkotások létrejöttének tere, a műterem és az önarcképek segítségével is közelebb hozható az olvasóhoz, Tolnai behatóan értekezik mindkettőről. Tolnai érdeklődése a
mű alkotója iránt, nagyfokú személyességben nyilvánul meg (THOMKA 1994: 116–117), a szövegekben
többször a szerző kapcsolata az alkotóval a képzőművészeti munkásság bemutatása elé kerül, ő maga ezt
„intimpistáskodás”-nak nevezi. Tolnai szerint azért nagyon fontos a személyes kapcsolat, mert „a szépíró
talán fel tudja villantani emberi profiljukat, emberi helyzetüket. Meg tud valamit őrizni abból, amit kiállítások és katalógusok, kritikák, szakdolgozatok hiányában a művészettörténészek már nem fognak tudni
megérezni, feleleveníteni. Pedig hát nemcsak festészetünk, hanem egész szellemi életünk megalapozóiról
van szó” (TOLNAI 1992: 87). Különösen érdeklik Tolnait az elfeledett, vidéki festők, akiknek nagyságát
kevesen ismerik fel, ő megpróbál mindent megtenni azért, hogy ezek a művészek kikerüljenek a feledés
homályából, elnyerjék megfelelő helyüket az emberek tudatában és múzeumainkban, képtárainkban. Ezért
is szorgalmazza a képek összegyűjtését, megőrzését.
Tolnai Ottó képzőművészeti esszéit legtöbbször valami apropóján, évfordulók, kiállítások, vagy más
események kapcsán írja. Személyes megjegyzései mellett bemutatja a művészekről szóló szakirodalmat
is. Kijelöli az életművek szerinte legfontosabb képeit, és azokat elhelyezi imaginárius képtárának megfelelő helyeire.
A szövegbeli fogódzók nyomán megpróbáltam a magam számára felépíteni Tolnai Ottó imaginárius
múzeumának virtuális makettjét. Egy ideig az internet kínálkozott megfelelő „helyszínnek”, de mivel a
szerző számára nagyon lényeges a művek anyagisága, lemondtam erről az elképzelésről. A feladat nehézségét az adja, hogy egy-egy kép helye nem kőbe vésett, többféle kontextusban is szerepelteti az író. Ennek
a kiküszöbölésére egy variálható falú épület jelenthetne megoldást, ahol a képekre tapadókorongokkal
fonalak tapadnának, és a fonalak követésével, természetesen a szerző tárlatvezetése mellett, kollektíven
alkothatnánk meg a valós-imaginárius múzeumot.

Tolnai Ottó kollekciói
Nagyon nehéz megválaszolni, hogy mi mindent gyűjt Tolnai Ottó műveinek én-elbeszélője. A gyűjtőtevékenység több szinten megjelenik az életműben, tematikusan és szövegszervező eljárásként egyaránt,
kiterjed képzőművészeti alkotásokra, történetekre, szövegekre, figurákra, hétköznapi használati tárgyakra,
állatokra, sőt az én-elbeszélő már nem létező vagy különös gyárak irodalmi privatizálásával is foglalkozik („nemrég privatizáltam az egykori szabadkai kenyérgyárat, mert noha lebontották, a kenyérillat még
mindig ott lebeg a Tolsztojról elnevezett utcában, azon a csupasz telken, valamint szintén nemrég privatizáltam a lendvai esernyőgyárat például, amelyet maga Tito marsall is meglátogatott egyszer, továbbá a
szabadkai tűgyárat, csipkegyárat, a szegedi kefegyárat és az újvidéki szappangyárat, az Albust, ahol József
Attila édesapja is dolgozott volt” [TOLNAI 2008: 284]). Gyűjtőmunkaként fogható fel továbbá az Új Tolnai
Világlexikon megírási kísérlete is, hiszen az én-elbeszélő olyan megírandó szócikkek címszavait gyűjti,
amelyek a Tolnai Világlexikonában nem szerepeltek, vagy szerepeltek ugyan, de a szerző nem elégedett a
magyarázatukkal.
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A mindenhonnan összeszedett artefaktumok a múzeumi tárgy szintjére emelkednek Tolnai Ottó
szövegeiben, a kopott, régi hokedli természetes módon magasztosul múzeumi tárggyá. A régi tárgyak iránti rajongás egyszerre írható le a „Pompeji-effektus” (Hózsa Éva) és a „muzealizálás” (Andreas Huyssen)
fogalmával. Míg az előbbi a tárgyak megtalálására, hamuból kikotrására, az elbeszélő nagyfokú érzékenységére vonatkozik, addig a muzealizálás a tárggyal való foglalkozás következő szintjét jelenti, beemelését
az irodalmi műbe, költői kategóriává tételét, elhelyezését az imaginárius múzeumban. A „Pompeji-effektus” inkább a guberáló alakjához köthető, míg a muzealizálás az alkotóként fellépő kollektor, a kusztosz
tevékenysége. Tolnai Ottó is éppen e két fokozatot emeli ki, önmagát a guberálóhoz, a lomtalanítóhoz
érzi közelebb, majd a gyűjtő fokozat átugrásával jut el a következő fázishoz, műgyűjtőként, műítészként,
a Homokvár toronyszobájának kusztoszaként identifikálja magát.
Ahogyan a gyűjtők különböző típusai, úgy a gyűjtemények különböző fokozatai is tetten érhetőek a
Tolnai-művekben. Baudrillard a gyűjtemény fokozatainak megkülönböztetése során hangsúlyozza, hogy
a kollekció fogalma nem azonos csupán a felhalmozással, a colligere jelentése kiválasztani és egymás mellé
rakni. „A kezdeti stádium az anyagok felhalmozása – régi papírok összehordása, élelmiszerek készletezése:
félúton az orális bekebelezés és az anális visszatartás között –, ezt követi az egyforma tárgyak sorozatba
rendezése. A gyűjtemény már a kultúra felé mutat: különböző tárgyakra irányul, amelyeknek gyakran
kereskedelmi értékük van, s amelyek egyben a létfenntartás, az üzlet, a társadalmi rituálé, a kérkedő magatartás, mutogatás »tárgyai« is – sőt talán még jövedelemforrások is. Ezek a tárgyak szándékoknak felelnek
meg. Anélkül, hogy megszűnnének egymásra utalni, társadalmi külsődlegességet, emberi kapcsolatokat
visznek bele ebbe a játékba” (BAUDRILLARD 1987: 122–123). Tolnait különösen felvillanyozza a gyűjtők
szakosodása, de sokkal izgalmasabbnak tartja a dolgok felhalmozását, a gyűjtemény Wunderkemmerekre
jellemző káosz-állapotát, „amikor még a porcelán éjjeli, a kardbojt, az utcatábla, legyező, a félkarú kaucsuklabda, a volt államelnök drágán berámázott képe, a régi orvosságos tégely, a bélyeg és a kártya, a levelezőlap, az előző államalakulat térképe (amely ilyenkor még olcsó, most kell tehát elkezdeni azt is gyűjteni)
és a kínai doboz egy halomba hányva” (TOLNAI 2007: 325).
Már az első kötetében, az 1963-ban megjelent Homorú versekben is olvashatunk gyűjtőtevékenységről. Az Intérieur című költemény külön érdekessége, hogy a költő B. Miljuš festőművésznek ajánlotta.
A vers a Wunderkammereket, a ritkasággyűjteményeket idézi, az összegyűjtött tárgyak között találunk
mandzsettagombokat, kirakókockákat, kagylókat, rongybabát, üres tubusokat, de megfogalmazódik a
kaktusz- vagy pipagyűjtemény és a régi lámpák beszerzésének vágya. A lírai én rendezgeti gyűjteményét,
törölgeti a kagylóit.
Az Intérieur néhány tárgya az 1969-ben napvilágot látott Rovarházban is feltűnik. A kaktuszgyűjtemény yóbhoz kötődik: „akkor támadt júdásnak az az ötlete gyerünk jóbhoz jób a felettünk levő emeleten
lakott mindannyian kérni fogunk tőle egy-egy kaktuszt jób gyűjtötte a kaktuszokat kis szobája tömve volt
velük jóbon kívül mindenki megszúrta volna magát ha oda bemerészkedik jób harcban állt az egész világgal
szobája e világ kis mása volt úgymond privát használatra már ajtója elé is értünk felzörgettük el nem tudta
képzelni miről van szó de úgy látszik nagyon álmos lehetett nem ellenkezett sorban mindenkinek a kezébe
nyomott egy-egy kaktuszt és magára zárta az ajtót” (TOLNAI 1969: 86–87). Régi lámpások gyűjtésével
pedig a falusi orvos foglalkozik, akinek tele van az előszobája, Mártának pedig kavicsgyűjteménye van.
Az Ördögfej című ifjúsági regényben szintén találkozunk gyűjtőtevékenységgel, a nagyanya mindenfélét
összegyűjt, majd végignézi, mi minden került a kötényébe. Az én-elbeszélő pedig leveleket, könyvlapokat
gyűjt nagy előszeretettel, fegyelmezett rendben: „A levelek nyálas tintaceruzával íródtak. Én gyűjtöttem
őket, a Napóleon képpel és még néhány, bátyám könyveiből kiszakított lappal együtt. UNRRA-dobozból
csináltam nekik fedőlapot, és ákombákom betűkkel ráírtam: KÖNYV. A Könyvet a vécé kis padlásán őriztem, és néha hosszasan tanulmányoztam. A Könyvben a szó szoros értelmében minden volt; volt abban
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egy-egy lap a Tizenöt éves kapitányból, a Raszkolnyikovból, a Plateróból, A titokzatos birtokból, a Katolikus Naptárból, a Toldiból, a Brehmből, és ezeket a különböző világokat apám levelei kötötték össze. Ha
belemelegedtem az olvasásba, sohasem vettem észre az átmeneteket” (TOLNAI 1970: 38–39). A gyűjtés
aktusa kapcsolódik a regény címében megjelölt ördögfejhez, azaz sulyomhoz. A többi gyerekhez hasonlóan az én-elbeszélő is mindig összegyűjti, de nem tud vele mit kezdeni, homokvára mellé teszi: „Mindig
óriási szenvedéllyel indultam én is ördögfejet szedni, össze is gyűjtöttem ötöt-hatot, készülő homokváram
mellé szórtam őket, aztán megfeledkeztem róluk. Egyetlen gyereket sem ismerek, aki valami játékot tudott
volna velük kitalálni. Pedig hát kivétel nélkül mindenki felvette a homokban heverő ördögfejet. Amikor
lehajolt érte, még tudta is, miért hajolt le, de amikor már a tenyerén tartotta a különös, fekete csillag alakú
termésféleséget, zavartan kérdezte, mi is az, hogy is hívják, és mielőtt még felelt volna saját kérdéseire,
legtöbbször visszaejtette a homokba…” (TOLNAI 1970: 108).
Az 1983-as Vidéki Orfeuszban a bélyeggyűjtés tematizálódik, a Nullás liszt című hosszúversben ezt
olvashatjuk: „33 éves koromban kezdtem el bélyeget gyűjteni.” Az Íróasztalomra című költeményben a
bélyeggyűjtemény lila egzotikumáról olvashatunk, a Celebesz Celebesz nélkülben pedig a holland királynőről egy lila bélyegen. A Megérintettem az asztalt című versben a bélyegek leáztatása történik, az Így
sokkal sűrűbb című költeményben pedig Munkácsy és Bogdány Jakab virágcsendéleteit csodálja a lírai én
a bélyegeken.
A bélyeggyűjtésnek a későbbiekben A pompeji szerelmesek című kötetben lesz igazán fontos szerepe.
Bárány Tibor a kötetről írt recenziójában megállapítja, hogy „az elbeszélő többször hangsúlyosan kijelenti:
T. Olivér – máshol T. Orbán – az ő alteregója; ennek megfelelően az első személyű elbeszélés bármelyik
pillanatban átalakulhat T. Olivérről szóló harmadik személyű elbeszéléssé. És noha a narrátor számos
alkalommal világossá teszi: nem azonos hőseivel (például azért kezd bélyeget gyűjteni, mert a palicsi
»infaustusok« is ezt teszik), a fürdővárosi lumpenek a »képmásoló iskola« tagjai, akik persze ilyen vagy
olyan formában, de szintén foglalkoznak írással, gyakran mégis az ő alteregójaként tűnnek fel (gondoljunk csak az egyik legegyszerűbb szerkezetű novellára, a Csalogányra: hiába Gorotva a főhős, nem nehéz
ráismerni az esszék elbeszélő-figurájára)” (BÁRÁNY 2007: 27). A bélyeggyűjtés az alteregóktól való elkülönülés eszköze is, pontosan megtudjuk, ki melyik bélyegtípusra szakosodott.
A Virág utca 3 és a Gyökérrágó az állatok gyűjtésének kötetei. Nagyon érdekes, hogy a Palicsra költözés, az állatkert közelsége kapcsán a Rothadt márványban a következőket írja a Szerző-én: „Három 5
tonnás kamion szállította a lassan múzeummá, galériává – ám ugyanakkor állatkertté is sűrűsödő Virág
utca 3 zsibvásárát. Mire Palicsra érkeztünk (azért is örültem, hogy éppen Palicsra költözünk, mert ott
létezik egy kis ZOO, otthon nem kell majd annyi állattal foglalkozni, jobban koncentrálhatok tárgyaimra)” (TOLNAI 1997: 82).
A tárgyakkal való erőteljesebb foglalkozás, a nosztalgikus hozzáállás, a letűnt korok újraalkotási
kísérlete a nyolcvanas évek közepétől erősödik fel. Az országban ekkor már kezdenek érződni a szétesés
tünetei, így az archiválás gesztusa teljesen természetes magatartás. Nagyjából ugyanebben az időszakban fogalmazza meg Perneczky Géza a múzeumok elszaporodásának okait, szerinte a nyolcvanas évek
közepétől a jelent már nem fogyaszthatjuk ugyanazzal a mohósággal, mint ahogyan azt a hetvenes években tették, kezd ugyanis kikopni belőle a legfontosabb tulajdonsága, a határtalansága. „A jelent kezdjük
úgy kezelni, mint egyfajta rezervátumot: egyre nagyobb szerepet kap benne a megőrzés feladata” – írja
Perneczky, és hangsúlyozza, hogy a jelen idővel gazdálkodó, azt menteni próbáló múzeum törekvése nem
azonos a 19. század értékkonzerváló, nemzeti vagy egyéni identitást biztosító, ünnepélyesen reprezentáló igényével, hanem egyfajta intimitást szeretne nyújtani, „amelyben az egzisztenciánk még szabadon
lélegezhet, és a lét még nem veszélytelen, mert olyan, mint a megállított órák most már örökké hiányzó
ketyegése” (PERNECZKY 1994: 175). A Perneczky által körülírt intimitás Tolnai „rezervátummá átala-
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kított jelenének” (PERNECZKY 1994: 175) hangsúlyos jellemzője. Az összegyűjtött tárgyak a már letűnt
nagy formák tartozékai, egy már eltűnt kort idéznek, de nem reprezentatívan, hanem a gyűjtő szubjektum
tudatán átszűrt világot mutatják be, az ő világlátását tükrözik.
A gyűjtőtevékenység különleges megközelítése figyelhető meg a Végel(ő)adás című drámában, amelyben Csömöre bácsi valójában szétosztja hagyatékát a szomszédoknak, barátoknak, de erről pontos leltárt
készít, minden tételt külön-külön bevezet a füzetébe. Így a negatív előjelű szétszóródás a lista gazdagodásával pozitív előjelűvé válik. A hagyaték szóbeli szétosztása annak írásos katalógusát eredményezi. A
lista-, leltárkészítés egyébként is Tolnai jellemző stíluseszköze, amelynek vizsgálata egy külön tanulmányt
is megérne.
Ahogy már említettem, a Tolnai-művekben a nyolcvanas évek közepétől felerősödik a gyűjtés a nagy
formák széthullása ellenében, egyre inkább előtérbe kerülnek a szeméttelepek, depóniák. Az én-elbeszélő a vakvágányon guberál össze kidobott használati tárgyakat, majd azokat beemeli költészetébe, költői
kategóriává, múzeumi tárggyá magasztosítja őket.

Összegzés
Tanulmányomban igyekeztem Tolnai Ottó életművében megkeresni a gyűjtőszenvedély eredetpontját.
A szövegek tükrében megállapítható, hogy e szenvedély mélyen a gyermekkorban gyökerezik, temploma
az apa boltja, és a művekben a kezdetektől tetten érhető folyamat. A kezdeti szövegekben a jelenléte nem
annyira erőteljes, de a nyolcvanas évek közepétől igen dominánssá válik. Ekkor a tárgyak szemétből való
kiguberálása, a szemét felmagasztosítása kap fontos szerepet.
Tolnai Ottó Homokvárban berendezett toronyszobája a Groys által definiált entropikus múzeumi
térrel hozható összefüggésbe, így válnak a mindennapi használati tárgyak s a velük foglalkozó szövegek
a modernizmus fontos műalkotásaivá.
Az imaginárius múzeum az újabbnál újabb kapcsolódási pontok mentén szerveződik, újabb és újabb
útvonalak teremtődnek benne és általa a műalkotások között, így lehet mozgásban folyamatosan nemcsak
maga a múzeum, hanem a múzeumi térként bejárható Tolnai-szövegtér, -szöveglabirintus is.
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Mérési módszerek
az affektív tudományokban és
a kétnyelvűség-kutatásban
n

Grabovac Beáta
n
A mindennapi társas érintkezés egyik leglényegesebb mozzanata érzelmeink értelmezése, átélése és irányítása.
Paul Ekman szerint az érzelmek akkor jelennek meg, ha „a jólétünk szemponjából
valami fontos esemény zajlik”.
A modern pszichológia több oldalról vizsgálja az ember érzelmi világát: képek, zene,
filmek, viselkedés, mimika, kérdőívek stb. segítségével. Az érzelmi kapcsolatteremtést
megkönnyítette a verbális nyelv is.
A mai pszicholingvisztikai kutatások a mentális lexikon működését kutatva az érzelmi
lexikont is figyelembe veszik: érzelemfogalmakat használnak arra, hogy az érzelmi feldolgozást a nyelven keresztül is megközelítsék. Mára már tudjuk, hogy az érzelmeket kifejező
és érzelmi töltésű szavak a mentális lexikon szavainak egy elkülönülő kategóriáját képezik,
amelyek sajátos jellemzői közé tartozik, hogy affektív jelentést hordoznak. Meghatározó
jellemzőjük, hogy lehetnek kellemesek vagy kellemetlenek, és testünk éberségi szintjét is
változtatják.
Jelen dolgozat célja, hogy kiemeljen néhány – a kétnyelvűség-kutatásban és az érzelemkutatásban használatos – módszert.
Kulcsszavak: érzelmek, módszer, érzelmi kifejezések, kétnyelvűség

n
Az ember egyéni, belső világának és mindennapi társas érintkezésének egyik leglényegesebb mozzanata érzelmeinek értelmezése, átélése és irányítása.
Paul Ekman (2007) véleménye szerint az érzelmek akkor jelennek meg, ha „a jóllétünk szempontjából
valami fontos esemény zajlik”. Silvan Tomkinst idézve „minden fontos döntésünkre érzelmeink késztetnek bennünket” (EKMAN 2007: 22).
A modern pszichológia több oldalról és szinten vizsgálja az ember affektív világát: képek, zene, filmek,
kérdőívek használatával, a viselkedésen keresztül, az arckifejezések és fiziológiai mutatók változását követve (COAN, ALLEN 2007).
Mára már sok különböző hangulatkiváltó eljárás áll rendelkezésünkre:
1. a hipnózis,
2. kellemes vagy kellemetlen emlékek felidézése,
3. érzelemkifejező arcokat/testhelyzeteket ábrázoló fotók vagy számítógépen bemutatott sematikus arckifejezések utánzása,
4. hamis magas vagy alacsony értékelés egy intelligenciatesztről,
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5. újsághírszerű beszámolók olvasása szomorú eseményekről,
6. filmrészletek bemutatása,
7. jutalmak használata (URBÁN, DÚLL 2008, FIEDLER 2003-as listájának kiegészített változata).
Az érzelmekről a különböző érzelem-összetevők vizsgálatára alkalmas módszerek használatával
tudunk árnyaltabb képet kapni. Az érzelmek hat komponense közé a szubjektív érzelmi élmény, a testi,
fiziológiai változások, az érzelemről és a helyzetről kialakított kognitív tartalmak, az arckifejezések, az
általános érzelmi reakciók (rossz hangulatban minden sötétebb) és a viselkedéses tendenciák (kellemes
dolgok megközelítése, a kellemetlenek kerülése vagy támadása) tartoznak – ezek mind többfajta módon
vizsgálhatóak (URBÁN, DÚLL 2008).
A szubjektív érzelmi élmény szintjéről önbeszámolási módszerekkel, pszichológiai skálákkal kaphatunk
információt. Fiziológiai mérésekkel a testi válaszokat vizsgáljuk nem invazív módszerekkel, megfigyeléssel
vagy beavatkozó eljárásokkal. A harmadik módszer a kognitív tartalmakról és az érzelmekről ad bővebb
információt introspekción keresztül, asszociációs technikák (ezek reakcióidő-méréssel is kiegészíthetők) és
interjúk segítségével. Az érzelemkifejezések – ide tartoznak a gesztusok, a mimika, az arckifejezés, a testtartás – spontán vagy kiváltott helyzetekben skálázással, önbeszámolásos módszerekkel vagy megfigyeléssel
követhetők nyomon. A hangulatvizsgáló módszerek közé sorolható az önbeszámolás a saját vélekedésről,
az attitűdökről vagy a diszpozicionális érzelmekről. A viselkedéses tendenciák (közelítés vagy távolodás)
megfigyeléses módszerrel követhetők, spontán vagy kiváltott helyzetekben (URBÁN, DÚLL 2008).
Napjaink egyik legismertebb érzelemkutatója, Paul Ekman, az érzelemkifejezés nemverbális oldalával
foglalkozik, a fenti felosztásunk negyedik pontjával: az arckifejezések elemzésére dolgozott ki egy rendszert. Kutatásai kezdetén Új-Guineában az arckifejezések zömének egyetemességét bizonyította. Vizsgálatait úgy végezte, hogy a fore nép tagjainak arckifejezéseket ábrázoló képeket mutatott be, és arra kérte
őket, hogy találjanak ki történeteket a képen bemutatott személlyel kapcsolatban az arckifejezés megjelenése előtt, a jelen pillanatban és utána. Célja az volt, hogy feltérképezze, vajon milyen okok vezethetnek
a különböző arckifejezések megjelenéséhez, mit érez az arckifejezést mutató személy, és mik lesznek az
átélt érzelem következményei.
Eredményeit alátámasztandó fordított hozzáállást és logikát is alkalmazott: ő olvasott fel történeteket a kiváltó helyzetekről, és arra kérte a kutatási személyeket, hogy a három kép közül mutassanak arra
a személyre, akiről az arckifejezés alapján azt gondolják, hogy a történet róla szól.
Eredményei a düh, a szomorúság, az undor és a boldogság esetében egyértelműek voltak, a félelem
és a meglepetés azonban sokszor összekeveredett a fore nép körében. Később Ekman felkért egy pidzsin
nyelvet is beszélő személyt, hogy olvassa fel a történeteket az alanyoknak, akik bemutatták, hogy milyen
lenne ilyen helyzetekben az arckifejezésük. Ezt lefilmezték és a videókat amerikai egyetemistáknak vetítették le. Az arckifejezések kultúrafüggetlensége ebben az esetben is bebizonyosodott: az egyetemisták
sikeresen felismerték az érzelmeket, kivéve a félelmet és a meglepetést.
Ekman ezért azt hangsúlyozza, hogy a kultúra hatása nyomon követhető az arckifejezések kezelésében és irányításában (EKMAN 2007).
Egy arc több mint tízezer kifejezésre képes, amelyek közül a legfontosabbakról Ekman és Friesen
(EKMAN 2007) atlaszt készítettek, filmekből, képekből és szavakból álló szisztematikus leírást. 1978ban jelent meg a Facial Action Coding System (Arcmozgáskódoló rendszer, rövidítve FACS), amely
arcmozgások mérésére, követésére használható. Ekman időközben sikeres hazugságvizsgáló szakértővé
vált. Mikrokifejezéseknek nevezi azokat az apró arcmozdulatokat, amelyek alapján fel tudja ismerni, hogy
valaki nem őszinte, annak ellenére, hogy ezek nagyon rövid, a másodperc ötödrészénél is rövidebb ideig
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tartanak. A hamis arckifejezés „általában kissé aszimmetrikus, és hiányzik belőle az egyenletesség”, állítja
a szerző (EKMAN 2007: 43).
A FACS ma a kutatók, a pszichológusok, a rendőrök és az ügyvédek hasznos és gyakran használt
eszköze, és külön kurzusokat tartanak e technika elsajátítására.
Rottenberg, Ray és Gross (2007) szintén vizuálisan bemutatott ingerekkel dolgoznak, filmeket vesznek igénybe az érzelmek előhívása érdekében. A filmrészletek válogatása nem egyszerű dolog, hosszadalmas munkát és ellenőrzéseket igényel, de mégis ez az egyik legjobb és etikailag is a legelfogadhatóbb
érzelem-előhívó eszköz. Az érzelmi válasz erejét nézve egyedi, mivel e módszer a mindennapi helyzetek
egyik legélethűbb másolatát használja fel, és a valóság illúzióját kelti. Másik kivételes jellemzője, hogy
több válaszrendszert indít be egyszerre: a tapasztalati, a viselkedéses és a fiziológiai szint is aktiválódhat, ha óvatosan kiválasztott és minőséges részletről beszélünk. A filmek specifikumát az adja, hogy
multimodálisak, dinamikusak, és történetet mesélnek el. A kognitív kapacitást nagyban igénybe veszik, a
figyelmi folyamatokat is leterhelik a látórendszeren és a hallócsatornán keresztül, így ez a módszer nem
megfelelő gyerekek, sérült személyek vagy más, a megismerő kapacitást nagyban igénybe vevő feladatok
esetében. A részletek általában egytől tíz percig terjednek, és a diszkrét érzelmek mérésére van már egy
külön adatbázis is.
Mint fentebb láthattuk, az érzelmek vizsgálata általában nemverbális ingerek segítségével történik.
Létezik azonban még egy közvetett út az érzelmekhez, az érzelmi élmény átadásának egyik leggyakrabban használt csatornája, a nyelv általi kommunikáció (PÉTER 1991).
A nyelv érzelmi kifejezéseit többféleképpen lehet vizsgálni. Kövecses Zoltán nyelvész szerint az érzelmek nyelve jelképes nyelv, így a metaforák és metonímiák szintjén is elemezhető (KÖVECSES 2003).
Munkája során kimutatta, hogy például a szerelemhez és a dühhöz köthető metaforáknak sok együttes
eleme van. Ugyanis annak ellenére, hogy két ellentétes előjelű érzelemről beszélünk, mindkettő az őrülethez köthető, továbbá a tűzhöz, az erőhöz. A szerző szerint az érzelmekre vonatkozó metaforák legtöbbje
erők kölcsönhatásaként írható le. E metaforák hierarchiájának csúcsán az érzelmek-erők általános szintű
metafora áll, amelyre minden specifikus metafora visszavezethető.
A pszichológiában a szavak érzelmi vonzatával Osgood és mtsai (1957) foglalkoztak, ők a dimenzionális
elméletek elindítói. Szerintük az érték-erő-aktivitás faktorhármason keresztül jellemezhető a szemantikus
tér és a konnotatív jelentés, melyet a szemantikus differenciálskálával térképezhetünk fel.
Újabban a kétnyelvű személyek érzelmi világát is vizsgálni kezdték az általuk beszélt nyelvek
kontextusában.
A vajdasági kétnyelvűek körében a fent említett osgoodi szemantikus differenciállal a magyar és a szerb
nyelv hasonlóságát Göncz (1985) vizsgálta. Kétnyelvű személyeknél hasonlította össze a két nyelv szavainak konnotatív jelentését. Feltételezése az volt, hogy a nyelvek szavainak fordítási megfelelői konnotatív
jelentésben nem fedik majd annyira át egymást a koordinált kétnyelvűeknél, mint az összetett kétnyelvűeknél, amit eredményei alá is támasztottak.
Altarriba (2006) a kognitív nézőpont követőjeként az emlékezeti tárat vizsgálja: ő az egy- és kétnyelvű
mentális lexikon szerveződésével foglalkozik, speciálisan az érzelemkifejező szavakra koncentrálva – az
absztrakt és a konkrét szavak mellett. Kétnyelvűekkel dolgozva lexikális döntéshozatali feladatot használt,
amelyben magas arousalú, közepes arousalú és semleges, kapcsolatban nem álló szópárokat mutattak be a
résztvevőknek. A célszó mindig ugyanaz maradt. A feladatban arról kellett dönteni, vajon a célszó valódi
szó-e, vagy pedig jelentés nélküli. A kétnyelvű csoport résztvevői nem az anyanyelvükön, hanem a domináns nyelvükön dolgoztak. Az eredmények azt mutatták, hogy a két- és az egynyelvű csoport mentális
lexikonában az érzelemkifejező és érzelmekhez köthető szavak esetében az arousal és a kellemesség is
fontos jellemző. Ha ebben a két szintben hasonlóak a szópárok, akkor előfeszítik egymást. Altarriba és
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mtsai szerint így az arousal, valamint a szavak kellemessége is fontos szervezőelvként van jelen az affektív
lexikonban. A hasonló valenciájú és arousal szintű szavakra nézve ezek az eredmények azt jelentik, hogy
e szavak az emlékezetben is közel tárolódnak egymáshoz. A nyelvi hatásokat figyelembe véve, kétnyelvűeknél az egynyelvű csoporttal szembeni hosszabb reakcióidő valószínűleg azzal magyarázható, hogy a
második nyelvi információfeldolgozásra az anyanyelv is hatással van.

Következtetés
Munkánk célja az volt, hogy betekintést nyújtson az érzelmeket vizsgáló módszerek tárházába. Attól
függően, hogy az érzelem mely összetevőjével szeretnénk foglalkozni, különböző módszerek állnak rendelkezésünkre. A skálázásos, önbeszámolásos módszerek inkább az élmény szintjére koncentrálnak, míg a
fiziológiai mérésekkel a szervezetünkben végbemenő és az érzelmekhez köthető változások követhetők
nyomon. A filmek használata azért nélkülözhetetlen, mert a többi módszerhez viszonyítva ezek képezik le
legjobban mindennapi életünket, és a legtermészetesebben ábrázolják a társas interakciókat (ROTTENBERG,
RAY, GROSS 2007). A kísérleti módszerek használatán keresztül árnyaltabb képet kaphatunk arról, hogy
az érzelmekhez köthető tartalmak mely elemei, dimenziói azok, amelyek meghatározóan hatnak az érzelmek és az érzelmi információ feldolgozására és észlelésére, tárolására.
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Megfigyelhetők olyan nyelvhasználati módok (például az instant üzenetváltást is lehetővé tevő, sőt, generáló közösségi médiában, a chatoldalakon vagy akár a mobiltelefonok
SMS-rengetegében), amelyek esetében a digitális írás nem az orális, tehát artikulált/megvalósított (auditív) megnyilatkozások írásos formában való rögzítését szolgálja – a szegmentális
elemek megragadása révén –, hanem attól, a hangzó anyagtól és a hangzó anyag kommunikációs szituációjától relatíve függetlenné válik. Amikor a kommunikációs szituáció írásos, és
a digitális íráskép sajátságos jegyei/komponensei a kommunikációs szituáció, a számítógépes-internetes etc. mediális környezet egyes elemeire vonatkoznak, azokat világítják, avagy
koncepciótól függően: teremtik/írják meg (vagy át) – magára a digitális írás folyamatára,
képére, felszínére reflektálva, azt téve hangsúlyossá –, a digitális írás(beliség) specifikumaival találjuk magunkat szemben. Ezekben az esetekben a nyelv egyre kevésbé hallható, és
egyre inkább látható(vá válik).
Kulcsszavak: digitális írás, látható nyelv

n
Az „abszolút eszköz”12 szerepét betöltő mobiltelefont Ferraris írógépként határozza meg. Hasonlóképpen vélekedik a (tele)kommunikáció és általában a high-tech egyéb eszközeiről, eljárásairól, avagy
– Umberto Ecót idézve, aki a hivatkozott, Hol vagy? című Ferraris-kötet előszavát írta –: „az új elektronikus ördöngösségek[ről]”13 is. Többek között a fax, az üzenetrögzítő, a chat, a személyi számítógépek, az
elektronikus levelezés, a világháló, az SMS-szolgáltatás, az aláírással, illetve PIN kóddal működő bank- és
hitelkártya esetére terjeszti ki Ferraris az írás paradigmáját, kijelentve, hogy „a csúcstechnológia vívmányait árusító üzletek valójában hatalmas írógépraktárak”.14 Nem arról van azonban szó, hogy Ferraris az
írást – mintegy Derridához hasonló módon az intézményesülés, az iterabilitás, a nyom struktúrájának,
redukálhatatlan mozgásának fontosságát hangsúlyozva – megkülönbözteti az írásnak „a fonetikai modell
inspirálta” instrumentalista és technicista15, szorosan a beszélt nyelv elemeihez kötődő koncepciójától,
s ily módon a (lehető) tágabb értelemben vett írást átfogó kategóriaként, jobb esetben működésmódként határozza meg; nem. Fontos azonban megjegyezni: Ferraris a könyvet Derridának ajánlja, sine quo
non16, s kiemeli: „[a] könyv halálát és az írás robbanásszerű térhódítását jövendölte Derrida 1967-ben a
11
12
13
14
15
16

Tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka; doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem,
Bölcsészettudományi Kar, Irodalomtudományi Doktori Iskola, Pécs; otto.beke@magister.uns.ac.rs, bekeo@freemail.hu
Maurizio Ferraris: Hol vagy? A mobiltelefon ontológiája (fordította Gál Judit). Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008. 99. és 125.
Umberto Eco: Már nem átlátszó a képernyő (fordította: Szénási Ferenc). In: Képkorszak. Szöveggyűjtemény a mozgóképkultúra és médiaismeret oktatásához (összeállította és szerkesztette Gelencsér Gábor, a szöveggyűjtemény összeállításában
közreműködött: Hartai László). Korona Kiadó, Budapest, 2004. 304.
Maurizio Ferraris: Hol vagy? A mobiltelefon ontológiája (fordította Gál Judit). Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008. 109.
Jacques Derrida: Grammatológia. Első rész (transzformálta Molnár Miklós). Életünk–Magyar Műhely, Budapest–Párizs.
1991, 125.
Maurizio Ferraris: Hol vagy? A mobiltelefon ontológiája (fordította Gál Judit). Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008. 5.
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Grammatológiában”.17 A másodlagos szóbeliség kommunikáció-, illetve kommunikációtechnológia-történeti periódusával kapcsolatos többirányú ferrarisi kritikában az írás jelenségköre a kétdimenziós, tehát
síkszerű közeg által reprezentált lineáris írásbeliség koncepciójában kerül elgondolásra. Ferraris a maroktelefont és a telekommunikáció egyéb eszközeit is az írógép mint paradigmatikus szerkezet irányából
határozza meg.18 Az írógép pedig az alfabetikus írásbeliség szukcesszív logikáját követi: a hangzó beszédet
építőelemeire, (beszéd)hangjaira bontva jegyzi le, a szupraszegmentális nyelvi jelektől és az extralingvális
kommunikációs eszközöktől egyaránt függetlenítve azt. Az írógép ennek megfelelően – grafémákból felépülő vizuális struktúrát hozva létre – dekontextualizálja és rögzíti (dekontextuálva rögzíti és vice versa) a
megnyilatkozást. Az írógép Ferraris számára az ilyképpen felfogott írás gépe: író gép. Amikor pedig a mobiltelefon mellett a számítógépet is úgy határozza meg, mint „mind hordozhatóbb írógépet”19, akkor az írógép
legfontosabb funkciójaként az írás, a lejegyzés, a jel- és nyomhagyás jelenik meg: a verbális megnyilatkozás
vizuális-grafematikus struktúrában történő rögzítése. „Az új írógépek nem valami különös, valami meglepő,
valami világtörténelmi újszerűség folytán válhatnak abszolút eszközökké, hanem a technika egyik legősibb
vívmányát alkalmazva teszik lehetővé, hogy nyomot hagyjunk, és hogy írásban regisztráljunk.”20
Ferraris azokat a kommunikációs formákat és módozatokat, amelyeket (hipotetikusan, avagy a szerzőt
idézve: „a szóbeliséget favorizáló előítélettől”21 vezérelve) a másodlagos szóbeliségként aposztrofált korszak
jellegzetes tüneteiként, az írásbeliségtől való eltávolodás megnyilvánulási formáiként szokás kezelni és
akként elemezni, a lineáris és alfabetikus írásbeliség működésmódja és hatásmechanizmusa szempontjából határozza meg, írja le. Ennek megfelelően a különböző formulákat, beszédfordulatokat, rövidítéseket
és hangulatjeleket, bár eltérő gyakorisággal, azonban egyaránt alkalmazó e-mail, SMS és chat – Ferraris
olvasatában – nem a beszélt nyelvnek az írottra tett hatásaként manifesztálódó oralizálódást, a szóbeliség
térnyerését példázza. Hovatovább nem is kreolizációról, az élőbeszédnek az írásba történő befurakodásáról
van szó. Érdemes (lenne) a formuláknak, az állandósult szókapcsolatoknak és -fordulatoknak, valamint a
különböző típusokba tartozó (szintaktikai, grammatikai, esetleg mindkét szinten működő) rövidítéseknek a
Ferraris által – diszkurzíve legalábbis mindenképpen – átfogó kategóriaként kezelt jelenségkörét megbolygatni. Olyképpen kellene az említett kategóriáknak az első pillantásra (talán) egységesnek tűnő látképét
árnyalni, hogy a nyelvi akusztikum szerkezetét alkotó szegmentális és szupraszegmentális nyelvi jeleknek,
valamint a különböző (orálisan artikulált és leírt-lejegyzett) megnyilatkozástípusokat egyaránt magában
foglaló diszkurzus extralingvális-nonverbális kommunikációs eszközeinek szempontjából megnyilvánuló különbségek és hasonlóságok világossá és elemezhetővé váljanak. Az olyan állandósult szófordulatok,
formulák, mint például a Ferraris által említett as soon as possible angol vagy a répondez s’il vous plaît
francia nyelvű kifejezések komplex szemantikai struktúrákat alkotnak, s azokat szegmentális (diszkrét)
nyelvi jelek segítségével és formájában rögzítik. Ennek a rögzítésnek azonban a betű előtti írás mint az
állandósulás értelmében vett intézményesülés a feltétele, s ilyképpen nem szükségszerűen és kizárólagos
módon kötődik a szűkebb értelemben vett íráshoz mint lejegyzéshez. A formulákat „egy elsődleges írás”22
17
18
19
20
21
22

Maurizio Ferraris: i. m. 120. Ferraris itt elsősorban a Grammatológia első, A könyv vége és az írás kezdete című fejezetére
utal. Jacques Derrida: Grammatológia. Első rész (transzformálta Molnár Miklós). Életünk–Magyar Műhely, Budapest–Párizs, 1991. 25–51.
Maurizio Ferraris: Hol vagy? A mobiltelefon ontológiája (fordította Gál Judit). Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008. 96., 99.,
109., 123. és 124.
Maurizio Ferraris: i. m. 123.
Maurizio Ferraris: i. m. 124.
Maurizio Ferraris: i. m. 111.
Jacques Derrida: Grammatológia. Első rész (transzformálta Molnár Miklós). Életünk–Magyar Műhely, Budapest–Párizs,
1991. 27. (A kiemelés tőlem származik. B. O.)
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hozza létre, jeleníti meg, rögzíti vagy pedig írja át, változtatja meg. Ez az elsődleges írás azonban nem a
beszélt nyelv instrumentalista értelemben vett, külsődleges, helyettesítéső funkcióját, másodlagosságát
jelenti, hanem a nyelv eredeteként felfogott írást mint „valamely jel tartós intézményét”.23 Miként Derrida
fogalmaz: „Már maga az intézményesültség fogalma – tehát a jel önkényességéé – sem gondolható el az
írás lehetősége előtt és horizontján kívül. Vagyis egész egyszerűen a horizonton, a világon mint inskripciós
téren kívül, mely megnyitja a jelek kibocsátását és térbeli eloszlását, differenciáik szabályszerű játékát, még
ha »fonikusak« is ezek a differenciák.”24 Nyíri Kristóf a hagyomány filozófiájának kérdéseit taglalva állapítja
meg, hogy „[a]z intézményesítettség valamely minimális foka nélkül az emberi lét elképzelhetetlen”25, s
ezt nevezi ő „az institucionalizmus erős tételének”.26 Az adott kontextusban nyer értelmet az a Ferraristól
származó meglátás, mely szerint „már a tömegtájékoztatás által közvetített élőszóban és egyéb megjelenési formáiban is ott szunnyadt az írás, ugrásra készen, hogy újra az előtérbe tolakodjon, mint mindig, a
sumérok óta vagy még annál is régebbtől fogva”.27
A kézírás, a könyvnyomtatás, majd pedig az elektronikai (főleg a számítógépes és mobiltelefonos)
rendszerek – a grafematikus-vizuális struktúrák formájában történő láthatóvá tétel és rögzítés által – a
különböző szintű jelek és jelrendszerek, szintagmatikus szerkezetek intézményesüléséhez járulnak hozzá,
illetve azok intézményesültségi fokát növelik. Nyíri Ongot idézve fejti ki, hogy a könyvnyomtatást megelőzően, vagyis a kéziratos kultúrában a betűk nem bírtak önálló léttel, nem voltak önálló entitások, hiszen
csakis abban a szövegben léteztek, váltak láthatóvá, amelyben előfordultak. Könyvnyomtatáskor viszont
– állapítja meg Ong – „[a] szavak olyan egységekből (betűformákból) állnak össze, amelyek már e szavakat megelőzően léteznek”.28 A különböző internetes keresőoldalak, a szövegszerkesztő és helyesírás-ellenőrző programok, a maroktelefonok által rögzített és üzenetírás alkalmával azonnal előhívható, szövegbe
illeszthető T9-es és egyéb sablonok29 viszont már mintegy megmutatják, hogy nem csupán a betűk, vagyis
a szavak építőelemei léteznek önálló és önállóan is látható/megjelenő entitások módjára, hanem maguk
a szavak, a(z állandósult) szókapcsolatok és hovatovább a gyakran előforduló teljes mondatok is önálló
léttel bírnak, és ennek megfelelően is – állandó-változatlan grafematikus formában – objektivizálódnak,
és nem csak a mentális lexikon és a mentális képességek szintjén – mint például a szólás(mondás)ok.
Bárdosi Vilmos és Kiss Gábor nyelvtudományi koncepciója szerint az „előre látható és az adott
helyzetben rutinszerűen, automatikusan ismételhető, két vagy több szóból álló és többé-kevésbé kötött
szókapcsolatok”30 a beszéd fontos részét alkotják. Ezek „a gondolkodásba és a beszédbe beépülő”31 komplex
elemek a beszédtevékenység során, a szerzőpárost idézve „– szinte előre gyártott elemekként, szokványos
szókapcsolatokként – már készen jelennek meg tudatunkban, azaz nem produkáljuk, hanem reprodukáljuk
őket”.32 O. Nagy Gábor hasonló elképzelést fogalmaz meg, amikor kijelenti, hogy „a több szóból álló szólá23
24
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Jacques Derrida: i. m. 75.
Jacques Derrida: i. m. uo. (A kiemelések Derridától származnak.)
Nyíri Kristóf: A hagyomány filozófiájához. In: Nyíri Kristóf: Keresztút. Filozófiai esszék. Kelenföld Kiadó, Budapest, 1989. 13.
Nyíri Kristóf: i. m. uo. (A kiemelés Nyíritől származik.)
Maurizio Ferraris: Hol vagy? A mobiltelefon ontológiája (fordította Gál Judit). Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008. 98.
Ongot idézi: Nyíri Kristóf: Wittgenstein és a gépi intelligencia problémája. In: Nyíri Kristóf: Keresztút. Filozófiai esszék.
Kelenföld Kiadó, Budapest, 1989. 71.
Szerepeljen itt néhány, SMS-íráskor használatos gyakori sablon: Hívja fel:; Otthon vagyok. Hívjon ott!; A munkahelyemen
vagyok. Hívjon ott!; Megbeszélésen vagyok. Hívjon -kor; Kések. Ott leszek -kor.
Bárdosi Vilmos–Kiss Gábor: Előszó. In: Bárdosi Vilmos–Kiss Gábor: Szólások. 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára (Az ékesszólás kiskönyvtára 2., sorozatszerkesztő Bárdosi Vilmos, Kiss Gábor). Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2005. V.
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sokat is éppen olyan nyelvi egységekként használjuk, amilyen nyelvi egységek a jelentésük szerint tovább
nem elemezhető egyszerű szavak”.33 Hasonlítsuk csak össze a szólásoknak, a kötött szókapcsolatoknak ezt
a Bárdosi és Kiss, valamint O. Nagy Gábor által leírt, főként a mentális szótárt és a(z emberi) gondolkodást érintő és ebben a (humán) dimenzióban lokalizált működésmódját az (SMS- vagy digitálisszöveg-)
írás/gépelés közben segítségül hívható, fentebb már említett T9-es és egyéb sablonoknak a funkcionálási
módjával! Hiszen ezek az utóbb említett (grafematikus) sablonok is automatikusan, rutinszerűen ismételhetők, jeleníthetők meg – írásban; ezek is előre gyártott elemek, szokványos szókapcsolatok, azonban
immár nem (csupán) tudatunkban, hanem a kommunikációs-számítástechnikai berendezésekben jelennek
meg – exteriorizálva. Ezeket a szókapcsolatokat, frázisokat sem szükséges produkálnunk, létrehoznunk,
hanem csak reprodukáljuk őket – írásban és írás közben; miként például a szövegszerkesztők is lehetőséget nyújtanak arra, hogy már kész, begépelt, hosszabb-rövidebb szövegegységekkel végezzünk különféle
műveleteket, például változatlan formában másoljuk vagy áthelyezzük őket. További fontos példa a Google
Instant szolgáltatása, az ugyanis a keresőszavaknak és bonyolultabb, összetettebb kifejezéseknek vagy
akár a teljes mondatoknak már a (be)gépelése közben megjeleníti a lehetséges eredményeket – azok frekventáltságát, „népszerűségét” figyelembe véve –, majd pedig – szinte minden egyes újabb betű, karakter
vagy pedig írásjel hozzáadását követően, illetve szinte azzal egy időben – dinamikusan frissíti és megjeleníti a keresés (újabb) eredményeit.34 Ily módon az állandósult szókapcsolatokat, frázisokat memorizálja,
könnyebbé, gyorsabbá és egyben hatékonyabbá téve a keresésüket és (vizuális-grafematikus) megjelenítésüket. Mindez – a nyelven belül – a betű előtti írás, a bevé(sőd)és, az állandósulás, az intézményesülés
működésmódjáról tanúskodik, és nem (csupán) a (számítás)technika (szf)érájában, hanem már magában
az emberi gondolkodásban és a mentális lexikonban is. Amennyiben – miként Ong megjegyzi – „a könyvnyomtatás az írásnál sokkal erősebben sugallja, hogy a szavak dolgok”35, napjaink információ- és kommunikációtechnológiai berendezései nem csupán sugallatát, hanem mintegy bizonyítékát adják a szavak és
a komplexebb nyelvi szerkezetek önálló létének azáltal, hogy megmutatják őket, valamint lehetővé teszik,
hogy különböző műveleteket hajtsunk velük végre. Ennek egyenes következménye, hogy – miként Nyíri
Dimlerre utalva megjegyzi – „a szövegszerkesztő segítségével történő fogalmazás panelekből való építkezésre indít, az író úgymond hajlani fog arra, hogy állandó formulákat és frázisokat ismételjen”.36
A csupán nagy vonalakban vázolt elméleti konstrukciónak megfelelően a Ferraris által vizsgált rövidítések az orális diszkurzusból a szűkebb értelemben vett írás által kimetszett, a maguk szegmentalitásában rögzített, a szupraszegmentális jelek és az extralingvális kommunikációs eszközök dimenziójától egyaránt megfosztott nyelvi jelek és komplex formulák grafematikus megfelelőinek sematikus képeiként, avagy vizuális
struktúráinak modifikációiként határozhatók meg. Az ASAP mint rövidítés tehát a lejegyzett as soon as
possible formula vizuális képének egyszerűsített megjelenítési módja, és hasonlóképpen kötődik a RSVP rövidítés a répondez s’il vous plaît kifejezéshez. A mobiltelefónia és az internetkultúra térhódítása óta meglehetősen (köz)ismert – hogy csak néhány példát említsünk – a magyar hogy szónak a h betűvel történő jelölése, rövidítése, és a Mit csinálsz? kérdésnek micsi? formájú redukciója. Fontos hangsúlyozni azt a viszonyt,
33
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O. Nagy Gábor: Nyelvünk virágai, a szólások. In: O. Nagy Gábor: Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete. Talentum
Kiadó, Budapest, 1999. 11.
A Google Instant szolgáltatásával kapcsolatban lásd annak hivatalos weboldalát: Google Instant: eredmények gépelés közben,
http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=hu&answer=186610 (Google: a keresés világa).
Ongot idézi: Nyíri Kristóf: Wittgenstein és a gépi intelligencia problémája. In: Nyíri Kristóf: Keresztút. Filozófiai esszék.
Kelenföld Kiadó, Budapest, 1989. 71.
Nyíri Kristóf: A filozófia s az etika története a kommunikáció technológiái és módjai változásainak szempontjából (Részletek). In: Virtuális egyetem Magyarországon (Kovács Gábor közreműködésével összeállította Nyíri Kristóf). Typotex, Budapest, 2003. 263.
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amely a rövidítést – kevés kivételtől eltekintve – csupán mint a lejegyzés értelmében vett írás közegében
működő s ennek megfelelően vizuális struktúrát a nyelvi jelhez, illetve komplex formulához köti.
Amennyiben a szűkebb értelemben vett írás, vagyis az írás mint lejegyzés a verbális megnyilatkozás
szegmentális nyelvi jeleit részesíti előnyben, azokat rögzíti, a szupraszegmentális jeleket és az extralingvális
kommunikáció eszközöket pedig egyaránt ignorálja, annyiban a rövidítések az írásnak éppenséggel egy még
absztraktabb, illetve teljességgel vizuális működésmódjára, logikájára épülnek. A fonetikus írás ugyanis –
látszólag – természeténél és struktúrájánál fogva (is) bensőséges viszonyt ápol az orális diszkurzussal, még
akkor is, ha jelei nem, avagy az írásjelek által csupán részlegesen utalnak az analóg természetű prozódiai
sajátosságokra, mint például a hanglejtésre, a szó- és a mondathangsúlyra, továbbá a nonverbális kommunikációs eszközökre, mint például a gesztikulációra, a taglejtésekre, a mimikára, vagyis a különböző típusú
kinetikus közlésmódokra. A rövidítések viszont elsősorban nem az orális diszkurzussal állnak kapcsolatban, nem beszédhangokat, auditív sajátosságokat alakítanak át vizuális-grafematikus struktúrákba,
hanem éppenséggel ezeket a grafematikus struktúrákat módosítják, ezeknek a felépítését egyszerűsítik le,
teszik őket minél könnyebben felismerhetővé, identifikálhatóvá. A tkp mint rövidítés a tulajdonképpen
szóra utal, azt jelöli a maga kiejthetetlen, artikulálhatatlan módján. A tkp tulajdonképpen – tkp – absztrakt vizuális struktúra; néma. Elsősorban nem a kiejtett szóra mint hangzó anyagra utal, hanem annak
írásmódjára. Ennek megfelelően részben elhatárolódik a fonetikus írás eszméjétől és működésmódjától,
a vele való kapcsolatát azonban – a tulajdonképpen szóra és annak írásmódjára való utalással – ha nem is
erősíti meg, de közvetve fenntartja. S mi a helyzet a(z) s kötőszóval? Vajon napjainkban is kötőszónak és
egyáltalán szónak tekinthető, s nem pusztán olyan vizuális jelnek, amelynek rendíthetetlen némaságáról
– a rendszeresen ismétlődő aktualizáció folytán is – hajlamosak vagyunk elfeledkezni?
A rövidítések expanziója az írást, és hangsúlyozottan a fonetikus írást (is) a maga vizualitásában működteti és mutatja meg. A jelen diszkurzív keretek között a rövidítés ennek és csakis ennek a vizualitásnak a
meglátása értelmében tekinthető absztrakt írásformának. A rövidítés azokat az írásjegyeket, grafematikus
szerkezeteket alakítja át, amelyek a hangzó anyag szegmentális nyelvi jeleinek vizuális módon történő
rögzítésében érdekeltek. A rövidítések azáltal, hogy megmutatják, az írásjegyek nem csupán beszédhangok jelölői, hanem egyben képek is, amelyekkel bizonyos transzformációs műveleteket lehet végrehajtani,
az írás radikalizációjához és a diszkurzus orális jellemvonásainak marginalizációjához járulnak hozzá.
Annak ellenére, hogy Ferraris az írás apologétájának szerepét ölti magára, a rövidítések jelenségkörét szisztematikus kritika tárgyává teszi. Többek között megjegyzi például, hogy neki „sem tetszenek a
rövidítések”.37 Hasonló(an konzervatív, a nyelv eredendően auditív természetét valló és azt hangoztató)
nyelvkoncepcióról és habitusról tesz tanúbizonyságot az „A” generáció című Douglas Coupland-regény egy
betéttörténetének38 szereplője, Bartholomew, aki a szöveg szerint „megszállottan üldözött minden újdonságot a nyelvben [, és akit] különösen dühítették az olyasmik, amiktől a nyelv változik vagy fejlődik.”39 Az
ő kriptográfiai képességeit gyakran meghaladják a szöveges üzenetek, elektronikus levelek, azok ugyanis
„valami alapvető módon a nyelv [tegyük hozzá: főleg a hangzó emberi nyelvnek és annak hegemóniájának]
végét jelzik.”40 A nyelv auditív jellemvonásainak a digitális írás(beliség) esetében gyakran megfigyelhető
szerepvesztése, devalvációja, esetenkénti periferizációja következtében a nyelv valóban – a hivatkozott
betéttörténet szövegét idézve – „önmagába dől ferde vonalak, hangsúlyjelek és értelmetlenül betolakodó
37
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39
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Maurizio Ferraris: Hol vagy? A mobiltelefon ontológiája (fordította Gál Judit). Európa Könyvkiadó, Budapest, 2008. 110.
Julien Picard (Douglas Coupland): Bartholomew jelen van a nyelv hajnalán. In: Douglas Coupland: „A” generáció (fordította
Pék Zoltán). Európa Könyvkiadó, Budapest, 2012. 279–286.
Julien Picard (Douglas Coupland): i. m. 281. (A kiemelés tőlem származik. B. O.)
Julien Picard (Douglas Coupland): i. m. 282.
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számok [vagyis nem a hagyományos értelemben vett fonetikus írás jeleinek] optikai [az artikuláció, a kiejtés
helyett a vizuális interpretációra igényt tartó, látványos, ám néma] szeméttelepeként”41, avagy „egymásba
fűzött, vicces rendszámtáblák[ként]”.42 Mellesleg Ferraris hasonló értelemben, vagyis elsősorban nem a
fonetikus írás kodifikált, hanem a digitális írás(beliség) sajátságos (azonban tegyük hozzá: többé-kevésbé
szintén értelmezhető) jeleire, jegyeire/komponenseire vonatkoztatva használja a kriptográfia kifejezést43,
mint az idézett Coupland-regény vonatkozó szöveghelye.44 „Mondják meg nekem, mi az a jpeg? – kiált fel
Bartholomew. – Micsoda beteg, romlott és nevetséges szó… még csak nem is szó. Egy hangzat, egy glottális
torzszülött.”45 Egyetérthetünk Bartholomew-nak a jpeg rövidítésre vonatkozó kritikai megállapításával,
amennyiben a nyelvet (elsősorban) a hangzó anyag formájában megvalósított/megvalósítható és egyben
megvalósítandó (verbális) diszkurzus felől gondoljuk el; amennyiben tehát, miként például Ong is, a nyelv
eredendő auditív jellegét tételezzük és fogadjuk el. A jpeg ebben a formájában ugyanis – nem feloldva
és kiejtve tehát úgy, mint: Joint Photographic Experts Group – a vizuális-grafematikus interpretációt és
továbbírást és nem a megvalósított, artikulált diszkurzust segíti elő azáltal, hogy a kiejtett és ily módon
realizált komplex kifejezés leírt formájának módosított, redukált változatát használja, tárja a szemünk elé.
Hasonló kritikával illeti Ferraris a „comunque” szónak a gyakorta „cmq” formájában történő rövidítését, miként a Coupland-regényben szereplő Bartholomew a jpeg rövidítést. „Nem nagyon világos mármost – fogalmaz Ferraris –, hogy valaki hogyan mondhatja a comunque helyett, hogy cmq”46; vagy pedig
a Ferraris-kötet fordítója, Gál Judit által javasolt magyar példával élve: hogyan mondhatja valaki a „tulajdonképpen” szó helyett azt, hogy „tkp”.47 Sehogyan, illetve csak nehezen mondhatja és ritkán is mondja valaki azt, hogy „cmq” a „comunque” szó, vagy pedig azt, hogy „tkp” a „tulajdonképpen” szó helyett – válaszolhatjuk/válaszolhatnánk Ferraris kérdésére, részben pedig Bartholomew-nak – például a jpeg rövidítésre
vonatkozó – kritikai meglátásaira is utalva. Ezeket a kriptográfiai rövidítéseket azonban nem is kell feltétlenül
és főleg nem is kell minden esetben kiejteni, vagyis hangzó anyag formájában megvalósítani. Miként nem
ejthetők ki egyértelműen és még kevésbé egykönnyen az elektronikus levelekben, az SMS-ekben és az egyéb
instant üzenetváltásokban egyre frekventáltabban jelen lévő különböző hangulatjelek sem. Ha pedig valaki
mégis kiejti ezeket a rövidítéseket, akkor a nyelv gyakran valóban – a Coupland-regény szövegét idézve –
glottális és egyéb torzszülötteket eredményező „csimpánzszerű gagyogássá”48 válik. De legalábbis megváltozik. S főleg akkor következik ez be, amikor az emberek kezdenek úgy beszélni, ahogy üzeneteket, egyebek
mellett hangulatjelektől és rövidítésektől (vagyis nem hibáktól, hanem a digitális írásbeliség specifikus
elemeitől) hemzsegő üzeneteket, e-maileket és SMS-eket írnak, miként arra a szóban forgó betéttörténet
is utal. Azonban például a rövidítéseknek (vagy mondhatnánk akár és még inkább a hangulatjeleket is)
nem az artikuláció, a kiejtés az elsődleges funkciója, hiszen a grafematikus struktúrákra és a vizualitásra
összpontosító digitális írás(beliség) specifikumainak, az „egymásba fűzött […] rendszámtáblák[nak]” 49
41
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a körébe tartoznak. Nem véletlenül viseli a Coupland-regény szóban forgó betéttörténete a Bartholomew
jelen van a nyelv hajnalán címet. Bartholomew ugyanis valóban jelen van a nyelv hajnalán, ez esetben a
főleg, de legalábbis a hangsúlyos mértékben a grafematikus struktúrákra és a vizualitásra összpontosító
(tele)kommunikációt lehetővé tevő nyelv hajnalán. Ezt a nyelvet azonban ő az általa ismert és normatívnak
tekintett, főleg auditív jellemvonásokkal bíró nyelv elnémulásaként tapasztalja meg; ennek megfelelően ez
a látható és nem, illetve egyre kevésbé hallható, ferde vonalakból, hangsúlyjelekből és értelmetlenül betolakodó számokból álló nyelv, ez az optikai szeméttelep számára valóban a nyelv végét jelzi és jelenti. Azonban hangsúlyozzuk ki ismét: ez a hallható, auditív nyelv vége. Más szempontból azonban Bartholomew a
nyelv hajnalán van jelen – miként mi mindannyian –, a látható nyelv hajnalán, amely azonban még túlontúl
képlékeny és derengő ahhoz, felismerje/felismerjük (történelmi) jelentőségét és perspektíváját.
Nyilvánvalóan Mirnics Gyula Élet a halál után című elbeszélésének50 szereplője, B. Béla sem fogad(hat)
ná el a fonikus szubsztanciának, a hangzó anyagnak a személyközi kommunikációs folyamatokban napjainkban megfigyelhető szerepvesztését, marginalizációját, hiszen őt éppen az életünk alapját képező „első
lélegzet legendája”51 foglalkoztatja; „a Lét Hangjának engedelmeskedő Gondolat”52 bűvkörében él.
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A gyerekkor képe a régi magyar
emlékírásban
n

Utasi Csilla53
n
A régi emlékírók szövegeihez a hermeneutikai igazság követelményével közelítő modern
olvasót elidegeníti az, hogy szinte teljesen hiányzik az érzelmi élet bemutatása, spontánnak tűnő élményekkel pedig ezekben a szövegekben leginkább a röviden vázolt gyerekkor
rajzában találkozik. A régi magyar emlékírók osztoznak abban európai pályatársaikkal, hogy
önéletrajzukat apológiaként hozták létre, s a gyerekkort erények nélküli korszaknak fogták
föl. A dolgozat szerzője Esterházy Pál kivételesnek tűnő, egészében fiatalkora eseményeinek
szentelt szövegében kimutatja, hogy Esterházy a többi szerzőhöz hasonlóan kevésre értékeli
a gyerekkor idejét. Ifjúkora részletes felidézésére a katolikus nádornak abból az okból van
szüksége, hogy Szűz Mária fölötte gyakorolt pártfogását születésétől eredeztethesse, önéletrajzi vázlata tehát az apológia kivételes válfajának tekinthető.
Kulcsszavak: emlékírók, hermeneutikai igazság, gyerekkor, anekdota, apológia,
Mária-tisztelet

n

1. A régi európai önéletrajz diszkurzív jellege
A régi európai önéletírás egyik legjellegzetesebb, a modern autobiográfiától különböző jegye, hogy a
szerzők önéletrajzuk szövegének hitelességére nagyobb hangsúlyt fektetnek, mint arra, hogy élettényeiket
megfeleltessék a hermeneutikai igazságnak. Wagner-Egelhaaf az önéletrajzról szóló kézikönyvének történeti fejezetében megállapítja, hogy az Én-ről való beszéd sohasem volt spontán jellegű: a megszólalásnak
kezdettől diszkurzív keretre volt szüksége (WAGNER-EGELHAAF 2005: 108). A görög–latin kultúrában egyedülálló tekintélyt élvező retorika rendszerében, melyből az önmagukról megnyilatkozni akaró
szerzők szövegmintát meríthették volna, nem létezett autobiográfia nevű alakzat vagy műfaj. Iszokratész
(Kr. e. 436–338), a szónok és politikai író Antidószisz című munkájában Szókratész védőbeszédének alaphelyzetét képezi le, noha a mű keletkezésekor nem állt vád alatt. A fiktív bírósági védőbeszéd helyzetébe
azért helyezkedik bele, mert közössége előtt hitelesen kizárólag ennek segítségével igazolhatta önmagát
(WAGNER-EGELHAAF 2005: 107).
A retorikai iskolák legtöbbször egyúttal filozófiai iskolák is voltak, az önéletrajzi beszédmód ennélfogva idővel bölcseleti beszédmódok alakját öltötte. A római kultúrában a persona mind a publicus, mind
pedig a privatus szféra esetében a szó etimológiájának megfelelően nyilvános szerepet jelentett. A középkori
szerzők énformálásukkor az antik irodalom hőseire és a szentek életére hivatkoztak, önéletírásaik személytelensége pedig abból következett, hogy a hagyomány a feltétlen tekintély kincsestára volt a számukra.
Karl A. E. Enenkel a neolatin önéletrajzról készült monográfiája kezdetén megjegyzi: a műfaj kora újkori
kezdeményezőjének, Petrarcának önéletrajzi munkái a hozzájuk a hermeneutikai igazság követelményével
közelítő modern olvasó előtt nem nyílnak meg maradéktalanul. Az Epistolae familiares első, németalföldi
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barátjához címzett, bevezető darabjában kora gyerekkora óta tartó hányattatásait Odüsszeusz bolyongásához hasonlítja: születése majdnem édesanyja életébe került, hat hónapos korában pedig szolgájuk egy
bot végére kötözött batyuban végighordozta őt Toscanán, egy ízben még a megáradt Arnón is át kellett
kelniük. Ekkor a szolga, Petrarca szerint, úgy vitte őt át az áradaton, ahogyan egykor Metabus Camillát.
Petrarca az élettények igazságát semmibe veszi, amikor erőteljesen az antikvitás irodalmi diszkurzusába
írja bele önmagát, mintegy ruhaként próbálgatja magára a mitológiai és irodalmi szerepeket. A fönnmaradt
adatokból ugyanis rekonstruálható, hogy a valóságban mindössze egyetlen rövid, alig négyórás kocsiútra
került sor, amelynek során sehol sem kellett átkelni az Arnón (ENENKEL 2008: 8–9).
Petrarca a műfaj történetében határponton áll. Imitációs technikájának újdonságával a 14–16. századi,
egykorú befogadót előfeltevései gyökeres felülírására késztette. Enenkel hangsúlyozza, a 14. századi olvasó
nem ütközött meg azon, hogy Petrarca levelében Odüsszeuszhoz és az Aeineisben felbukkanó hősnek, a
voszkok királyának, Metabusnak lányához, Camillához hasonlítja önmagát, hiszen az irodalmat számára a mitológia tekintélye igazolta. Az egykorú olvasónak azonban az, hogy egy szerző korai gyerekkorát
beható tárgyalásra érdemesnek tartja, a végtelen önszeretet és hiúság jelének tűnhetett. A gyerekkor még
erények nélküli kornak számított (ENENKEL 2008: 6–7).
Az anyanyelvű iratok allúziós játéktere a neolatin irodalom lehetőségeinél lényegesen kisebb. A magyar
emlékírók közül egyedül Bethlen Miklós hivatkozik – mintái felsorolásakor – Petrarcára, ám állításának
szövegkörnyezete azt bizonyítja, hogy esetében sem a teljes latin hagyomány rétegeiből építkező szövegszerkesztő eljárás meghonosításáról van szó. A magyarul író szerzők elsősorban az anyanyelvű irodalomban bevett retorikai diszkurzusmintákra támaszkodhattak. A histórián kívül a kegyességi, a magánáhítatot
szolgáló munkák tartoztak ide. A magyar kultúrkörben bevett diszkurzsszerkezet okozhatta azt, hogy az
európai önéletrajzokkal ellentétben a magyar munkák, kevés kivétellel, nem jelentek meg nyomtatásban.
A meghonosodott diszkurzusszerkezet a személyes elem eltérő értelmezéseire adott alkalmat. Bethlen
Miklós alábbi mondatai erről az interpretációs sokrétűségről tanúskodnak: „Nem is kívánom én, hogy a
világra kibocsássák ezt az írást, mert azzal nékem semmit sem használnak, s talán magoknak ártanak véle.
Sőt sok emberrel se közöljék, nisi ob gravissimas causas, ha tudós, jámbor, vallásunkon való emberekkel;
s ha azok úgy ítílik, hogy az Isten dücsősége és a reformata ecclesia épületi elémozdíttatik közönségessé
tétele vagy kibocsátása által; és ha nékik veszedelmek, bosszúságok és az én nevem megcsúfoltatása és
abból őmagoknak megszomorodása nem következik belőle, melyben jól megnézzék az üdőt, állapotot és
az embereket. Igy, mondom, ha igen jó, tudós ember deákra fordítja s kibocsátja, lássák, ő dolgok; mert
ebben énérettem semmit se cselekedjenek, minthogy én is ezt nem annyira magamért, mint őérettek és a
posteritásért írtam” (BETHLEN 1980: 406–407).
A legtöbb magyar szerző szövegszervező mintájául a história diszkurzusát választotta. A korábban
Cicerónak tulajdonított, Herenniushoz írt retorika definíciója szerint a história a narráció egyik válfaja,
az különbözteti meg a fabulától és az argumentumtól, hogy megtörtént, igaz dolgot beszél el. A história
Isten világbeli működéséről szolgáltat bizonyosságot, az önéletrajz elbeszélője a szemtanú szerepkörébe
helyezkedik, az üdvtörténet általános alanyaként jelöli ki saját pozícióját.
A kora újkori magyar önéletrajzok kéziratos másolatokban terjedtek a főúri családokban, a kéziratos
befogadásmód korlátozott nyilvánosságában megszilárdultak a szerkezet kötelező elemei. Kemény János
bahcsiszeráji fogságában kezdett önéletrajzába, munkáját a családi leszármazással kezdi, ezt fogantatásának körülményei, bizonyos inclinatióinak jelzése, majd élete csúcspontjának: a Bethlen Gábor udvarában
eltöltött szolgálat éveinek elbeszélése követi (KEMÉNY 1980: 11–102).
A gyerekkorról való hosszabb vagy rövidebb megemlékezésre a szerzők önéletrajzuk kezdő részében
kerítenek sort. A kora újkorban, a középkorhoz hasonlóan, a gyerekkornak – mint már mondottuk – nem
volt önértéke. A gyerekkori tapasztalatok, az elemi élmények nem kaptak olyanféle szerepet a világban
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való tájékozódásban, mint a 18. század végétől kezdődő episztemológiai fordulatot követően. A gyerekkor és az ifjúkor egyaránt a felnőttséget előkészítő életszakasz. Bár a közismert antik életkor-beosztás
megkülönböztette a puer és az adolescens fogalmát, a művek gyakran egymás szinonimáiként használták
a két fogalmat. A gyermek nézőpontjának érzékeltetése a fiatalságnak írt erkölcsi munkákból egészében
hiányzik. A gyermek fogalmának jelentése kimerül a családi szerep betöltésében, a szülő iránti engedelmességre, a negyedik parancsolat betartására intik őt (BRUNKEN 2008: 2).
Dora Kolesch a 17. század második felétől a 18. század végéig tartó periódus érzelmi kultúrájáról írt
könyvének bevezetésében elhatárolódik az emberi érzéseknek mind a 18. század polgári érzelemkultúrájában kialakult képétől, mely szerint azok a kedély spontán, ösztönös, irányíthatatlan megnyilvánulásai, mind
pedig az evolucionista magyarázattól, amely az érzelmeket az értelem ellenpólusát alkotó csökevénynek
tekinti. Az érzelmeket kulturálisan meghatározott, történetileg változó jelenségekként fogja fel. Minden
érzés teátrális abban az tekintetben, hogy megnyilvánítástól, színreviteltől függetlenül nem létezik. Az
érzések Kolesch szerint energetikai és dinamikus jelenségek, folyamatszerűségük pedig előadás-elméleti
szempontból ragadható meg. A performáció mindenkori folyamatát a jelzés és a jelzés hiánya, az ismétlés
és a másság egymásutánja alakítja ki. A performatív jelenségek önmagukra mutatnak, azt, amit jelölnek,
egyúttal meg is jelenítik. Az érzés a benne kifejeződő gesztusok, arckifejezések, verbális és hangzó jegyek
nélkül felismerhetetlenné válik (KOLESCH 2006: 13–14).
Az anekdotát Kolesch olyan önálló, magába záruló történetként határozza meg, amely rést üt a nagy
történeti elbeszélésen s annak teleológiáján, s mégis az egészre vonatkozik. Azért tartja kutatásai szempontjából rendkívül fontosnak az anekdotát, mert „a kommunikációs cselekedetek szociális retorizáltságát,
performativitását és színházszerű voltát” (KOLESCH 2006: 15) sűrítetten kifejező diszkurzív forma. Joggal
feltételezhetjük, hogy az anekdota a történelem nagy, átfogó folyamatait személyes távlatba állító eszköz
a magyar emlékírók kezén is. A história az anekdotabetétekben megképződő személyes távlat következtében veszít exemplaritásából.54
A gyerekkori élmények mögött a magyar szerzők szövegeinek esetében is kibontakozik választott
diszkurzusuk. A főúri gyermek nemcsak szolgálók, leányasszonyok, inasok, tanítók környezetében él,
hanem gyakran kiszolgáltatott helyzetbe is kerül, ezt a helyzetet azonban utólag sem ítélik meg egyértelműen negatívan. Bethlen Miklós nevelőjéről jegyzi fel a következőket: „ez a Fogarasi rettenetesen rútul
vert, henyéltetett, amint ezt szokták mondani vagy nevezni: mert hanyattán fektetett a földre, fejemet,
két kezemet, lábamat feltartatta vélem, hol egyik, hol másik talpamat csapta a lapockával, hol fejemet a
három ágú lapos korbáccsal, hol féllábra állítatott kőre, mire, egyszóval igen rútul és bolondul bánt vélem,
elannyira, hogy osztán atyámnak panaszoltam, s megmondottam, hogy bizony nem tanulok” (BETHLEN
1980: 531). Esterházy Pál preceptorát akkor menesztik a háztól, amikor a gyermek fogának hiánya letagadhatatlanul bizonyítja kegyetlenségét. Az esetről így számol be Esterházy Pál: „Esterás Pál uram hozott
Sentére bizonyos pomogranatokat nékem ajándékon, Érsek-Ujvárbul, ott való vicegenerális lévén; kit midőn
megszerettem volna, enni akarván benne, azon Bornemisza János praeceptorom álmábul nagy haraggal
fölserkenvén kijött kamarájábul s összetörvén egy pomogranatot, héjastul együtt kalánnal az számban
tolta, visszarántván az kalanat egyik fölső fogamat is kivonta. Midőn penig az mellette való is inogna, azt
kalapáccsal béütvén azután kipökette velem” (ESTERHÁZY 1989: 306). Cserei Mihály édesapja fiát két
vizslája között hálatta a medvebőrön, az asztalnál nem volt szabad a tálba nyúlnia; amikor leesett egyik
csizmája sarka, félig mezítláb járt volna télen, ha édesanyja a várkapu között egy pár csizmát el nem rejt,
melyet az iskolába induló kisfiú felvont a lábára (CSEREI 1982: 509).
54
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2. A gyerekkor leírása mint a kiválasztottság bizonyítéka
Esterházy Pál emlékiratában
Esterházy Pál (1635–1713) kéziratban maradt, ismeretlen időpontban keletkezett önéletírása abban
a tekintetben kivételesnek tűnik, hogy csupán gyerekkora és kora ifjúsága eseményeire tér ki. Úgy tűnik,
gyerekkora és fiatalkora eseményeinek rögzítése volt elsődleges célja, valamely nagyobb kompozíció
nyomait a szöveg nem tartalmazza.
A kiválasztottságát bizonyító jeleket és jóslatokat a csupán érdekes, emlékezetes vagy mindennapi
eseményekkel felváltva idézi fel. A diszkurzus azonban szövegében annak ellenére elsőbbséget élvez az
elsődleges érzékeléssel szemben, hogy korai életeseményeit látszólag válogatás nélkül eleveníti meg. Az
események valóságos kronológiai rendjét valamelyest átrendező narráció előtérbe állítja a jósértékű eseményeket. A kiválasztottság jelei már születése pillanatában megnyilvánultak: Kisasszony napjának vigíliáján
jött a világra. Számos feljegyzése tanúsítja, hogy Esterházy Pál egész életében Szűz Mária kiválasztottjának
tartotta magát. A gyermek kivételességét példaképe, Zrínyi Miklós azonnal felismerte (ESTERHÁZY 1989:
309). A jósjelek egy része unokahúgával, Esterházy Orsolyával kötött házasságát a túlvilág elrendeléseként
mutatja be. A karon ülő gyermek, Orsicska először látott nagybátyja ölébe kívánkozik, s sem Esterhás
Sándor, sem a dajkája nem veheti őt át tőle. A ferences barát, Pater Stratz társaságában nénjéékhez látogató olasz barát már akkor megjövendöli a két gyermek, Palkó és Orsicska házasságát, amikor ez a frigy
még nem jelentette az Esterházy család két ágának egyesítését (ESTERHÁZY 1989: 308–309). Thurzó
Erzsébet a másvilágról visszatérve – egyetlen szótlan gesztussal – erősíti meg az eljövendő házasságot:
„Történt egyszer Lákompakon, hogy az dajka ölében tartván az Orsicskát, az fa folyosón, délután hat s
hét óra közben, kiméne, azhol én is mellette állván, az belső vár ajtaja felé látom, hát ihol jön előmben az
szegény néném azon ruhában, azkiben volt kinyújtóztatva, violaszínű bársony szoknyában. Kit meglátván, mondom az dajkának németül, kit is Urslinak hittanak, ihol jön az asszony. Mely szóra féretekéntvén,
hogy meglátta az asszonyt, rettegni kezde s csaknem elájult, de én nem annyira félvén tőle, reá néztem.
Közellyeb jövén azért fogja az gyermek kezét s adja az én kezemben: kinek is kezét vévén, egyszerre csak
eltűnt előlem (ESTERHÁZY 1989: 309).
A visszaemlékezés Esterházy László halálát, melynek következtében a hetedik gyermek váratlanul
családfővé vált, keresztény mártíriumként mutatja be. Bátyja, a vezekényi csatába induló Esterházy László
nagy szép úri öltözetét, kék aranyos páncérümegét nem hajlandó a Koháry István által felajánlott kuracélra
cserélni, Isten vele való szándékát megsejti, abba belenyugszik: „ha Istennek úgy tetszik, hogy meghaljon,
nem másért, hanem Istenért, uráért, hazájáért hal meg, és így örömmel teszi le életét, elhívén, hogy az
másvilágon is igaz kereszténsége megjutalmaztatik” (ESTERHÁZY 1989: 317).
Már a mű exordiumában kibontakozó beszédhelyzet jelzi, hogy Esterházy Pál szövege esetében különös apológiáról van szó. Esterházy Pál a végrendelkezőkhöz hasonlóan fohásszal indítja szövegét: „Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Ámen.” A végakaratot a testamentumukat meghozók Isten
színe előtt állva fejezik ki akaratukat. A voltaképpeni visszaemlékezés ezután egyes szám első személyű
névmással kezdődik, a szöveg, a szerző felelősséget vállal a beszéd feltétlen hiteléért. Gálffy János töredékes autobiográfiája a következő, Esterházy Pál művének felütésére emlékeztető, ám annál sűrítettebb
közleménnyel indul: „Ártatlan Gálfy János: az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében legyenek
minden dolgaimnak kezdeti és végezeti” (GÁLFFY 1982: 115). Börtönében a halálbüntetést várta, mondatának állítmánya, a feltételes vagy óhajtó módban álló létige egyaránt utal a szöveg igazságára és az Isten
akaratában való megnyugvásra: az elbeszélt és a megélt élet egybeesik. Bethlen Miklós is fohásszal kezdi
munkája Előljáró beszédét, ám az Én középpontba állítása számára nem problémátlan. A kétely jele, hogy
a kezdőmondatok után Istent szólítja meg, hozzá fordulva indokolja meg földi élete megörökítésének
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szükségességét. Saját szerepének tisztázása számára annak ellenére lényeges, hogy beszámolója semmivel
nem befolyásolja a halála után neki kiadandó, Isten által eleve eldöntött sorsot. Esterházy Páltól idegen ez
a reflexív magatartás. A formátum és a szerep a katolikus nádornak nem olyan módon hiábavalóság, mint
Bethlen Miklós számára. A földi pálya, a világi élet abszolút értelemben ugyan másodrendűek a túlvilághoz és az aszkézishez mérten, mégis Isten sokakat a földi szerepre jelöl ki. Nem az eleve adott, meztelen
lélek üdve, hanem az elért világi szerep igazolása a célja.
Azt az emberi formátumot igazolja a túlvilág, melyet világi szerepében, társadalmi állásában megtestesít. Az előjelek és a túlvilágról jött üzenetek azt jelzik, hogy a kegyelem a születése előtti időszakra is
kiterjedt, máskülönben nem volna abszolút érvényűnek tekinthető. Önéletrajza sajátos szerkesztetlensége
abból következik, hogy valamennyi jellemző emlékét válogatás nélkül felidézi. Az események a szó szoros
értelmében csupán bátyja halálát követően igazolják kiválasztottságát. Önéletrajzában azonban nem
tesz különbséget az előtt és után között. A kiválasztottság összefüggő narratívummá fűzése az Istennel
folytatott párbeszédet tenné szükségessé, ennek ismert világirodalmi diszkurzusmintái azonban mind
megtéréstörténetek.
Saját és családtagjai áhítatát más műveiben is oly módon idézi fel, hogy az imádkozás során a kérésekről, az Isten elé vitt ügyek tartalmáról nem, csupán az imádság külső körülményeiről számol be. Máriaatlaszában, a birtokain található Szűz Mária-képek leírásakor említi meg, hogy édesanyja, bedegi Nyáry
Krisztina a boldogasszonyi templom újjáépítésekor az ott őrzött gótikus kegyszobrot magához kérette,
attól fogva előtte végezte napi ájtatosságát. A helyiségből kiszűrődő jelek mutatták az áhítat hevességét.
Egyszer a kegyszobor szólt is Nyáry Krisztinához (ESTERHÁZY 1994: 67). A kisgyerekkorában édesanyja
nélkül maradt Esterházy Pálnak nem lehetett közvetlen tapasztalata arról, hogy milyen ügyben fordult
édesanyja a Szűzhöz: szolgálóktól vagy a családtagoktól hallhatott az esetről, akik bizonyosan emlékeztek
a szavakra is, melyeket a kegyszobor Nyáry Krisztinának mondott. A később a fraknói kincstárba került
boldogasszonyi Mária-szobor 1656-ban maga rendelkezett arról, hogy a fraknói kincstárból a „Förtőn túl
való puszta Boldogasszony szentegyházába” (ESTERHÁZY 1994: 69) vigye. Esterházy szövegéből nem
derül ki, hangosan nyilvánította-e ki óhaját a szobor, vagy hangtalanul sugallta akaratát az előtte imádkozónak (ESTERHÁZY 1994: 68).
A figyelem eltérő formáit, az Én eltérő fokú megragadottságát egy szintre hozó elbeszélés az egyetlen
hiteles formája a vallomás diszkurzusával élni nem akaró apológiának. Esterházy Pál önéletírása olyan
magamentségnek tekinthető, melynek segítségével a túlvilág oltalmát születése pillanatáig visszavezette.
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NAPLÓ – KÉPREGÉNY(ESÍTÉS)
– INTEGRÁLHATÓSÁG
n

Hózsa Éva55
n
A képregényt mint műfajt főként a sajtóból ismerhette meg igazán a huszadik század
ötvenes, hatvanas, hetvenes éveinek vajdasági befogadója. A szerb, illetve jugoszláviai
irodalmak, a jugoszláviai magyar sajtótermékek, az önálló kiadványok (stripek, a Forum
Képregénytár szórakoztató füzetei) révén a vajdasági magyar olvasó gyakran találkozott
ezzel a sokszor ostorozott médiummal, amelynek szerteágazó megnyilvánulásait manapság ismét sokan kutatják, a magyarországi képregény-fesztiválok keretében is kiemelik. Ez
a tanulmány néhány korszerű tudományos problémát emel ki, például szöveg és kép vagy
képregény és film kapcsolatát, a szuperhősök átalakulását, a korai és a digitális, illetve az
internetes térben fellelhető képregények összefüggéseit. A vizsgálat középpontjába irodalmi szöveg és képregény viszonya, a szereplők képi megformálása, a szöveg átalakulásának
problémája, valamint a konkrét regionális fordítások, például Kopeczky László képregény-átültetéseinek ironikus, játékos nézőpontja kerül. Intermediális problémaként napló
és képregény bonyolult kapcsolathálója, a „folyamat” lehetséges értelmezései érdemelnek
figyelmet. A tanulmány zárlata egy konkrét napló időszerű képregényes változatát, illetve
újraértelmezését helyezi előtérbe.
Kulcsszavak: kép és szöveg, irodalmi szöveg, köztesség, karakter, intermedialitás, műfajok,
Asterix, internetes tér, napló, oktatás

n

A comics mint látvány (Képregény-koreográfia)
Gellért Endre a képregény történetének áttekintését a következő konklúzióval zárja: „Hogy helyük
van a kultúrtörténetben, az aligha vitatható. Kik, hogyan, milyen színvonalon, milyen célok érdekében
hívják életre – ez dönti el értéküket, hasznukat…” (GELLÉRT 1975: 95). A képregény magyar történetírója egy meghatározott napot emel ki a comics történetéből, amelyen új irányzat születik. Ez a nap pedig
1896. február 16-a, amikor a New Yorker World vasárnapi mellékletében a humoros rajzok között megjelent a nyomornegyedek világát idéző Yellow Kid, amelynek megálmodója Richard Felton Outcault. Az
utcagyerek új típusú hőst testesített meg, új távlatot nyitott az amerikai képregény történetében, amely
a bevándorlók életkörülményeire emlékeztetett, a sárga inges utcagyerek megszületéséhez azonban az a
technikai nehézség is hozzájárult, amelyet a sárga szín nyomtatása okozott. A sárga gyerek tehát egyúttal a sárga szín képregényes próbája volt. A névtelen szereplő az olvasók révén nevet is kapott, a századfordulóra azonban eltűnt a képregényekből, a nyomornegyedet felváltotta a polgári feltörekvés vágya, az
55

Az irodalomtudományok doktora, egyetemi rendes tanár, Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka és BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék, hozsaeva@eunet.rs. A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és
Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú projektumának keretében készült.

100

TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK

Hó zs a

Éva

új gyermekmodell például Buster Brown lett. Az amerikai képregény történetének dinamikus szakasza
a második világháború is, amikor megszaporodtak a fegyveres csapatok és a harcos szupermenek képei,
Milton Caniff révén viszont az egyes ember is előtérbe került. A második világháború után még egy ideig
dominálnak a harci tevékenységek. Gellért Endre megállapítja: „Legtömegesebben – és ez természetes – az
utánzók jelentkeztek, és mert a »legmutatósabb« a légierő harca volt, e sorozatok hősei általában repülőtisztek, akik a háború befejezése után, egyetlen ugrással a polgári légi forgalomba kerülnek, és folytatják
kalandos útjukat…” (GELLÉRT 1975: 57). A műfaj történetébe az amerikai televíziózás fejlődése hozott
változást, a szórakoztatás helyett megjelentek az intellektuálisabb szalagtörténetek. A Pogo állatszereplőinek
politikai allúzióit például McCarthy szenátor és mások is felismerték: „Kelly hat esztendeig dolgozott Walt
Disney rajzfilmstúdiójában, ahol Disney állattörténeteinek hőseit rajzolta, pontosabban e hősök egy-egy
vonalát – futószalagon. Annyi haszna ezekből az évekből mindenképpen volt, hogy megismerte a rajzfilmtechnika minden részletét, és megismerkedett La Fontaine-nel, akinek egyetlen mondata vált azután
jövendő munkásságának ars poeticájává: »Megjeleníteni az állatokat, hogy taníthassam az embereket…«
[…] Kelly hősei La Fontaine tömör, közmondásszerű fogalmazását idézik, melyek a szatirikus allegória
nyelvén szólnak szociális és politikai kérdésekről” (GELLÉRT 1975: 61–62). A szórakoztató comics paradigmaváltását Gellért így jellemzi: „…megjelentek a thrillerek, a harci cselekményekben vagy gengszterromantikában gazdag háborús és bűnügyi sorozatok és a horror, az az amerikai specialitás, melyet más
műfajokban Drakula, Frankenstein alakjai vagy éppen Poe modernizált történetei fémjeleznek. Talán
csak annyi történt, hogy a film, a televízió, a reklámszakma trükkjei teret nyertek itt is, akárcsak a szex,
az erotikus hullám, amely elborított mindent…” (GELLÉRT 1975: 65).
A huszadik század hatvanas évei a francia és a belga képregény felívelését hozta magával. A Pilote
című francia gyermekmagazinban Renè Goscinny író és Albert Uderzo rajzoló alkotásaként született meg
Astérix. A színvonalas rajzok különböznek ugyan az amerikai képregényektől, a szakirodalom azonban
az ókori képzeletbeli kalandokat idéző képregényeket a vadnyugat mítoszával hozza kapcsolatba: „25-25
kép adott egy zárt történetet, amelyek azután évenként két alkalommal könyv alakban is megjelentek –
összesen 10 millió példányban. Megállapították, hogy minden negyedik francia olvasta Astérix történeteit, méghozzá legalább ugyanannyi felnőtt, mint gyerek. Sőt a »kis gall« még a meglehetősen válogatós
francia értelmiségnél is sikert aratott, méghozzá valami olyanfajta háttérrel, mint az Egyesült Államokban a vadnyugat hőseinek eposzai…” (GELLÉRT 1975: 72). Az utóbbi időben itthoni és magyarországi
viszonylatban újra felélénkült az érdeklődés a képregény teoretikus, főként mediális szempontjai iránt,
ugyanakkor a manga vagy az animé, az említett hagyományok, valamint az irodalmi szövegek aktuális
adaptációi is érdeklődést váltanak ki a kutatók és a befogadók körében.

Szó a képben: Kopeczky László Astérix-fordításai
Scott McCloud képregénybe foglalt képregény-felfedezése néhány lakonikus konklúziót fogalmaz
meg. Ha a szövegbuborékokra fókuszálunk, majd ezeket összekapcsoljuk, a következő lehetséges szövegegység állítható össze: „A képregény kifinomult egyensúlyozás. Épp annyira a hozzáadás, mint az elvétel
művészete. Bonyolult tér-idő koreográfia. A látható és láthatatlan egyensúlya talán mégis a képek és szavak
kapcsolatában a legkifejezettebb… Szétválásuk már a művészet születésekor… legalább 5000 évvel ezelőtt
elkezdődött… Majd az évezredek során egyre távolabb kerültek, míg végül minden kapcsolatukat elvesztették. Majd újra egymásra találtak a 20. század őrült forgatagában! A mai képregények még ügyesebben
táncolnak a láthatatlan oldalán, mint eddig bármikor. A képregény nyelve viszont folyamatosan fejlődik...
Így történhetett, hogy a japán képregénykultúra a maga viszonylagos elszigeteltségében az egyéni stílusok
kimeríthetetlen tárházát fejlesztette ki” (McCLOUD 2007: 214–216, 218).
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Az Astérix-sorozat ma is népszerű, magyar vonatkozásban például a már digitális technikát is alkalmazó Pilcz Roland, a Kalyber Joe megformálója blogozik róla. Pilcz Roland számára fontos a szöveg megformálása, az a befogadói igény, hogy akár saját képregényeit igényes fordításban lássa viszont.
A huszadik század hetvenes éveiben Újvidéken sorra jelentek meg az Asterix szórakoztató füzetek,
a képregények magyar fordítója az 1928-as nemzedékhez sorolt Kopeczky László volt. Az újvidéki, azaz
vajdasági megjelenés indokoltnak tekinthető, hiszen az ex-Jugoszlávia területén hagyománynak tekinthető
a sajtóban, a folyóiratokban közölt képregény, mindez a vajdasági magyar médiumokról is megállapítható.
Szombathy Bálint 1976 végén összeállított bibliográfiája áttekintést ad a Jó Pajtásban, a Képes Ifjúságban,
a Magyar Képes Újságban, a Magyar Szóban és az Új Symposionban 1966–1975 között megjelent képregényekről, az Asterix azért nem szerepel a bibliográfiában, mert ezt a sorozatot önálló kiadványként adták
ki. Az Új Symposion archívumában a vajdasági vizuális kultúra két kimagasló egyéniségének alkotásai
tűnnek fel, Kerekes Lászlóé és Slavko Matkovićé (SZOMBATHY 1976: 1496–1499). Szombathy Bálint
1976-ban a műfaj teoretikus megközelítését hiányolja, valamint a képregény – mint médium – autonómiáját
hirdeti, ezt a lehetőséget ugyanis folyóirataink elhanyagolták, szerinte az elméleti és gyakorlati megújulás törekvése egyedül Slavko Matković szabadkai költő és képzőművész tevékenységében nyilvánul meg.
Szombathy írja: „Mert az irodalmi művek rajzadaptációja nem azonos filmre vagy színpadra való átírással.
Az ilyen adaptálás rendszerint a várt eredmény hatásának ellenkezőjét hozza, ugyanis a nagyobb szellemi megerőltetésre nem vállalkozó olvasó ily módon gyakran a forrásműként szolgáló regény, elbeszélés
vagy más irodalmi mű művészi szempontból sekély, szegényes, csonkított változatát kapja csak kézhez”
(SZOMBATHY 1976: 1493). Az ilyen típusú képregény megítélése ma is számos vitát vált ki, és ez éppen
az említett adaptációknak, az irodalmi szövegek lerövidítésének köszönhető.
Az Astérix színvonalas grafikai megoldásokat tartalmazó képregény, ebben az esetben tehát igényes
fordításszövegre is volt szükség. Kopeczky László opusától nem idegen a képregény médiuma, egyébként
pedig vonzódott a kisműfajokhoz, a publicisztikai közléshez, valamint kép és szöveg kommunikációs
összefüggéseihez. Az utóbbi kapcsolatot bizonyítják például a vasárnapi Magyar Szóban publikált humoreszkekhez gondosan és következetesen csatolt Sáfrány Imre- vagy a Hímzett pogácsa (1986) kisregényeit
bevezető Szajkó-rajzok. Kopeczky László mint a kisműfaj vagy a bökvers kedvelője, sziporkázó nyelvi leleményességéről, szó- és nyelvjátékairól is ismert a vajdasági magyar irodalomban, ezt az adottságát kiválóan felhasználhatta a szövegbuborékok fordítói megoldásaiban. Nem eredeti nyelvből fordított, viszont a
célnyelvi szöveg következetes kopeczkys teljesítmény. A többnyire különböző színű borítóval rendelkező
Asterix-füzetek bevezető szövege, valamint egész oldalnyi térképe és életképei ismétlődnek. A képregény
hősét így jellemzi a bevezető: „Képregényünk hőse Asterix, éles eszű, találékony és a pompára sokat adó
férfiú; a gall nép büszkesége, aki előtt a római légió katonái minden alkalommal letették a fegyvert. Asterix
csodás erejét a gallok varázslójának bűvös italától nyeri. A másik hőst Obelixnek hívják, valóságos vasgyúró,
aki a rómaiakkal folytatott csatározások közti szünetekben templomkő-szállítással foglalkozik. A következőkben Astrix és Obelix kalandjait mesélik el képregényünk lapjai…” (GOSCINNY, UDERZO 1976: 2).
Kopeczky fordításaiban kiemelkednek a tulajdonnevek, különösen a beszélő nevek. Az Asterix Szórakoztató Füzetek Mindent a művészetért című darabjának szellemes tulajdonnevei közül például a következők
tűnnek ki: Agancsnok úr, Mufurtius százados, Nyifácix, Analfabetix, Automatix, Obelix Kőtelep.
A frazeológiai egységek változatossága és parodizálása, a szleng vagy az archaizmusok játékos alkalmazása minden füzetben szembetűnő, az említett kiadvány szövegbuborékaiban például a következők
fordulnak elő (zárójelben az oldalszámok!): „Hát izé… Egy kissé lelombozódtunk, vagy mi a tetű. (4),
Atyaúr Jupiter! (5), Dárdát a hasukba! (5), A lázadó gallusokat majd megtanítjuk móresre (8), Érzik már
ők is, hogy új szelek járnak. (8), Sarkamban vannak! Sarkamban vannak! (9), Egy megveszekedett darab
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gall harcos (…) zúzza porrá testileg-lelkileg! (11), Vess egy pillantást magad köré, Cézár! (11), Kapsz
egy bianco kő-csekket, plafon a kék ég. (12), Úgy látszik, szagot kapott. (13), Attól ne fájjon a fejed, míg
a váltás nem jön, meg sem moccanunk. (13), Ez mi a franc? (15), Nem estem a szarvamra. (17), És ne
feledd, vevő vagyok a többire is. (17), Pofabex! (19), És te csak hallgatsz, mint egy bentmentki! (25), Te
vagy a legmenőbb fej a faluban! (26), Már a púpomon jön ki! (28), Úgy látom a széles mosolyodból,
hogy kisütöttél valamit. (29), Gyönnek, mint varnyú a dögre. (31), Ezeknek is elment ez a kicsi… (33),
Az ismert mondásig: „Jöttem, láttam, győztem!” (32), Most fognak a rómaiak csakugyan sírkőbe harapni. (33), Szerintem az ördögnek sem kell. (34), Úgy veszik, mint a cukrot! (36), Jól eláztattuk magunkat!
(39), Mikor egy büdös aranyom sincs?? (40), Brutus már így is gyilkos szemekkel néz rám! (40), Na és én
mi frászt csináljak velük? (42), Befellegzett a sírkő-biznisznek! (42), Hő! Idefigyeljetek emberek! (45), Ezt
jól kifundáltad! (45), De mért egymást agyaljátok? Nem lenne jobb egy kicsit megropogtatni a rómaiak
csontját? Hiszen az egész galibát ők kavarták. (45), De ez a válság már messzibbnek tűnt a csillagos égnél.
(47), Majdsemmit ér! (47).”
A felsőoktatási intézmény neve az említett füzetben Kopoltyútágító, a megszólítások közül pedig a
következő példák emelkednek ki: nyomoronc, drágicám, aranymuncilim, kisöreg, főnök, népek stb.
A Mindent a művészetért című képregény a fogyasztói társadalom történelmi álcában kimondott
bírálata, a sírkő-világkrízis, a reklámhadjárat, az üzleti beszédmód, az üzleti vacsorameghívások ma is
helytálló ironikus nézőpontú travesztiája. Az idegen nyelv imitációja Domonkos István Kormányeltörésben
című poémájának soraira is utal, a korabeli befogadó számára ez aktuális kortárs szövegnek számított. Az
idegen beszédmódja tehát a Domonkos-szövegre asszociál: „Ja bocsánat kérni… Nem érthetően beszélni.
[…] Szóval nem eleget hozni. Ezt valahogy meggyorsabbantani…” (GOSCINNY, UDERZO 1976: 23).
A „Hő! Idefigyeljetek emberek!” (GOSCINNY, UDERZO 1976: 45) ugyancsak a kulturális praxishoz, az
Alfonzó életművéből elhíresült mondathoz kapcsolódik („Ide figyeljenek, emberek!”), amelyet a kortárs
vajdasági tévénéző szintén jól ismert. Az irónia és a kontextus viszonyáról Brooks nyomán megállapítható:
„Az irónia mint a kontextus »nyomásának« megnyilvánulása annak a felismerésnek a kifejeződése, mely
az elszigetelt, önálló állítás integritásának elbizonytalanításában összegezhető” (DÁNÉL 2009: 29).
Szó és kép kombinációi rendkívül változatosak, noha többnyire a képhangsúlyos kombinációk dominálnak, szó és kép kölcsönös kapcsolatban áll egymással, néha a szöveg erősíti a képet, de gyakoribb a
fordított kombináció, a dinamikus grafikai megoldás, a szöveg elmaradása vagy képbe való beépülése.
Kiemelkednek a montázsok, főként azok, amelyekben archaikus, sírkövekre illő betűtípusok imitációi,
illetve a felnagyított írásjelek válnak a képek, az eltérő méretű képkockák részévé. A többi Asterix-füzet
kombinációi, vágásai hasonlóak, a tüzetes vizsgálat azonban egyéníteni tudja a kiadványokat. A nagy fogadás például színvilágával magával ragadó, a nappal és éjszaka ugyanis elkülönül egymástól, a „warholi
kamera” pedig működésbe lép, az ismétlések szerepe, a metaformák megsokszorozódása szembetűnő, sőt
egyik képkeret az említett portréismétlés esetében kimarad, maga a keret is hiányzik, csak a felnagyított
„STB…” jelzi a folytatás, a mediális manipuláció lehetőségeit (GOSCINNY, UDERZO 1975: 22). Nyelvi szempontból kiemelhető a fordítás kulturális dimenziója, a magyar anekdotázó irodalmi hagyomány
beemelése. A narrátor sárga téglalapba illesztett késleltető reflexiója így hangzik: „Ők ketten tudják, amit
a nyájas olvasó még csak nem is sejthet, hát álljunk meg egy percre…” (GOSCINNY, UDERZO 1975: 5).
A babér többértelműségét a mai befogadó Tolnai Ottó Balkáni babérjából is újrainterpretálhatja, csakhogy itt a császári babér és a babérlevéllel illatosított raguleves relációja Rómáig, a római császár bírálatáig, szavának megkérdőjelezéséig vezet. Az Asterix Spanyolországban a lakomák változatosságát és a
bikaviadal tradíciójának paródiáját helyezi előtérbe. Vágyott ételként a másutt is szereplő vaddisznó tűnik
fel, amely több irányú dalra fakaszt, és ekkor a szövegbuborékok vertikálisan kimozdulnak, felhőcskékké
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alakulnak, a tipográfia pedig olyanná változik át, mint a későbbi „tulokviadal” idején, amikor az „Oleeee!”
ritkább betűs felkiáltásként és növekvő betűtestként dominál. A szövegbe bekerül a Flintstone család rajzfilmszinkronjából a korabeli magyar befogadó számára jól ismert „subidubidú” szó, amely a képregény
szövegében főnévként szerepel: „Nem bírom tovább ezt a subidubidút, ide egy halat, asszony! Azt, amelyikkel a főnök fejberittyentett?” (GOSCINNY, UDERZO 1975: 19). Kopeczky László képregényfordításait
napjainkban is keresik az internetes könyvpiacon, ám ha életművéről beszélnek, általában kimaradnak
ezek a fordítások, holott a nyelvjáték, a nyelvi humor szempontjából kihagyhatatlanok az opusból, némely
buborékon belül szinte jellegzetes Kopeczky-féle bökvers alakul ki. A képregények világában a francia
Astérix már mitizálódott, ám regionális szinten a Kopeczky-féle Asterix-alkotások mitikus vonásairól is
beszélhetünk. Kopeczky László másik fordítói vállalkozása a Talpraesett Tom volt (Goscinny–Morris). Az
amerikai császár című szórakoztató füzetben kiemelkedik a sárga szín és a rózsaszín árnyalatok szerepe,
egyes oldalak, képek kifejezetten a vadnyugati filmek sztereotípiáit, háttereit idézik (GOSCINNY, MORRIS
1976: 42–44), A petróleum jegyében lapjain viszont kiemelhető a rózsaszín tűzszínűvé való átváltozása
(GOSCINNY, MORRIS 1975: 39), valamint az olaj barnásszürke árnyalata. A fordító ebben az esetben is
alkotóként lép színre, a lehetőségek azonban valamivel behatároltabbak.

Folyamat és metszet diszkurzusa: napló és képregény
Lastrego-Testa nyomán elmondható: „A képsorozatok mindig valamilyen folyamatról, változásról
adnak számot. A változások és mozgások pedig mindig szükségszerűen az időben zajlanak le. […] A
képsorozatok esetében különös jelentősége van a hasonlóságnak […]; a változás, a folyamat kifejezésének;
a megidézett mozgásnak, vagyis az idő térbeli kifejeződésének; az egymás után következő képek számának,
elhelyezésének, egymáshoz viszonyított nagyságának, formátumának (álló vagy fekvő), a képek vizuális
ritmusának. […] A képek sora elmesélhet egy történetet, vagy tudósíthat valamilyen eseményről. Ilyenkor
a képek a valóságos esemény időrendjét követik: képtörténet, képriport, »személyiségtörténet«, de úgy is
egymás mellé kerülhetnek képek, hogy balról jobbra, jobbról balra, felülről lefelé, alulról fölfelé, sőt átlósan vagy más rendszerben egyaránt »olvashatók« – ezzel természetesen a képsor jelentése is más és más
lehet” (RUBOVSZKY szerk. 1989: 87–88).
Anne Frank naplójának képregényes változata egész kötetként jelent meg több nyelven, a kötet tíz
fejezetből és időtáblázatból áll. A képregényt tartalmazó kiadvány túllép az irodalmi adaptáción, befogadásának izgalma éppen a képregényből való kilépésekben rejlik. A paratextusok többszörös referenciális
és kronologikus utalást tartalmaznak, a német változat címe így szól: Das Leben Anne Frank. Eine grafische
Biografie. Mit einer Zeittafel der historischen Ereignisse. A kiadvány szerzői: Sid Jacobson és Ernie Colón.
A befogadó számára fontossá válik, ahogyan a képek méretei, visszafogott színei és a képvágások változnak, néhol a fotóhoz közelítenek (a napló és a befejező időtáblázat esetében fotóvá is válnak). A naplóba írható személyiségtörténet a kerettel, a családtörténet előzményeivel, végül pedig a múzeumalapítással meghosszabbodik, a befejezés a kultuszteremtés mozzanatainak képriportszerű rögzítésére, majd az
időtáblázat a fotók segítségével vázlatos újraáttekintésre invitálja az olvasót. A kronológia tehát a naplóhoz
híven megmarad, de a képregény olvasója más rendszerben is olvas. A képregény mint médium nemcsak a
naplóban szövegesített folyamatot, az önértelmezés stációit, hanem a kockás kötésű napló sorsát is közvetíti. A napló múzeumi tárggyá, valamint a túlélő apa olvasmányává válik.
A képek a fotóhoz és a filmhez kapcsolhatók, a képregény-kötetben számos fotó kapott helyet, az emberi
arc dominanciája a rajzokon és a fotókon egyaránt megfigyelhető, a kommunikáció viszont metszet jellegű
(RUBOVSZKY szerk. 1989: 76). A szóbuborékok több nézőpontot közvetítenek: kifejezésre jut egy kívülálló
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narrátor hangja, a szereplők egymás közötti párbeszédei, valamint a naplóíró én beszédmódja, az idézeteket ilyenkor idézőjelek nyomatékosítják. A színek a boldog, reményteljes kezdet és a múzeum megnyitása idején harsányabbak, a háború alatt visszafogottabbak, a padlásszobában a barnás, a koncentrációs
táborban a kék, a szürkéskék szín uralkodik. A szereplők közül Anne nem mindig emelkedik ki, többnyire
társak veszik körül. Legfeljebb naplóíróként vagy az új szoba falának díszítőjeként marad magára, illetve a
képek egy része a kislány gondolkodó magatartását, térbeli előlépését hangsúlyozza. A bujkálás helyének
vizuális látványa kiemelkedik a rajzok közül: a ház például sematikus, fekete-fehér épület, amelyen számok
jelzik a megfelelő szobák lakóit, a lakás helyiségei barnás színűek, a kontúrok elmosódnak, a naplóíró erős
benyomásait, kizökkenő látásmódját idézik (JACOBSON, COLÓN 2010: 80). Az időtáblázatot megelőző képek az utóélet képei, felnagyított, bonyolult térbeliséget sugalló, egész oldalnyi rajzok (JACOBSON,
COLÓN 2010: 146–147). Az egyik képen az apa karosszékben ül, Anne kockás naplóját olvassa, öltönye
újra polgári létmódját, arckifejezése, testtartása pedig emlékező pózát nyomatékosítja. A kékes háttérből
a láthatatlan válik láthatóvá, azaz lánya profilja rajzolódik ki; az árnyékolás, az olvasólámpa képkerettel
való vágása a filmtechnika alkalmazására utal. A nagyobb téglalap szövege az olvasó apa idézetét foglalja magában, az apáét, aki lassan kilencvenedik életéve felé közeledve lánya szellemiségéből merít erőt és
küzdő kedvet, a kisebb téglalap informatív jellegű: „Otto Frank 1980. augusztus 19-én halt meg. 91 éves
volt” (JACOBSON, COLÓN 2010: 146). A másik oldalon a személyes emlékezetet a kulturális emlékezet váltja fel, az idegenek csak az üveglappal elhatárolt, a kékes vitrinben egy helyen kinyitott, a központi helyet elfoglaló naplót figyelik, az arcok és testtartások sokfélék a bonyolulttá vált múzeumi térben. A
látogatók fiatalok, mindenki egyedül éli meg a látványt, a nagyobb és kisebb méretű téglalapba iktatott
szövegek pedig a napló múzeumba való áthelyeződéséről, Anne íróvá válásáról, a napló medialitásáról,
nyilvános kiterjesztéséről tudósítanak. Anne és a család fotói a kép felső részén, azaz a múzeum falán
helyezkednek el, ahol a részleges távlatnyitás is megvalósul. A naplóíró kézírása, vagyis a napló kézírásos
oldalai szövegként periferiálissá, elmosódottá válnak, vizualitásuk viszont kiemelkedik (EISNER, WILL
1985: 17), mint a 6. fejezetet bevezető kép esetében. Anne akkor kapja meg naplóját, amely számára az
önkifejezés lehetőségévé válik, ugyanez a fotó és a nyitott oldal a képregény-kiadvány záróakkordjaként
a múzeum falára, egy távolabbi statikus térbe kerül, tehát olyan egyének közé, akik mások gondolkodásmódját alakíthatják, akik akár egy képregény létrehozását inspirálják, az olvasót a történet meghosszabbításába bevonják, illetve a vertikális kimozdulást is lehetővé teszik.
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A személyi bibliográfia a vajdasági
magyar bibliográfia rendszerében56
n

Ispánovics Csapó Julianna
n
A vajdasági magyar bibliográfia létrejötte 1945-től számítható. Kialakulása humán
tudományterületekhez köthető. Szakbibliográfiáink könyvtörténeti, irodalmi, nyelvészeti,
néprajzi vonatkozásúak. Az intézményi/kiadói bibliográfiák az újvidéki Hungarológiai Intézet,
a Forum Könyvkiadó és a Tankönyvkiadó tevékenységét, kiadványait rögzítik. A helytörténeti/helyismereti kutatások korai szakaszát dokumentálja a zentai kiadványok bibliográfiája, majd Becse bibliográfiája. Sajtóbibliográfiáink a zentai lapok, illetve a nagybecskereki
periodikumok létrejöttét rögzítik. Repertóriumaink a Híd és az Üzenet folyóirat közleményeinek a könnyebb elérését segítik. A vajdasági magyar bibliográfia fenti rendszerében
későbbi fejlemények a személyi bibliográfiák, melyek közismert kutatók, írók publikációinak
a gyors feltárását teszik lehetővé. A fenti bibliográfiatípusok önálló, monografikus munkák.
Szinte mindegyik típushoz kapcsolható folyóiratban publikált bibliográfia. Bibliográfiai
rendszerünket, s benne a személyi bibliográfiát, a jugoszláviai/szerbiai/vajdasági hungarika
bibliográfiák hálójában értelmezhetjük a maga teljességében.
Kulcsszavak: bibliográfia, típusok, személyi bibliográfia, vajdasági magyar

n

1. A magyar bibliográfiai rendszer
Könyvtári katalógusok, kolostori inventáriumok, egyetemi könyvjegyzékek, kiadói készletkatalógusok,
könyvészetek az alapjai a 16–17. században kialakuló nyugat-európai nemzeti bibliográfiának. Conrad Gesner, „a bibliográfia atyja” készíti el a műfaj első „modern” (BARBIER 2005) és „nemzeti” előképét Bibliographia universalis 1–3. (1545–55) címen. A szakbibliográfia megjelenése is erre az időszakra tehető, megalapozója Jacob Zannach Bibliotheca theologica (1591) című munkája. A 18. században tűnnek föl az első biobibliográfiák, a 19. században pedig már annyi bibliográfia lát napvilágot, hogy a tájékozódást megkönnyítendő elkészül a bibliográfiák bibliográfiája. A tudomány szakosodása, a tudományos információ megsokszorozódása egyre inkább a kurrens, naprakész szakirodalmi tájékoztatás szükségességét veti föl. A szakbibliográfiák rohamos szaporodása és differenciálódása mellett a nemzeti bibliográfia összeállítása a kiadóktól
és az ügynökségektől a nemzeti könyvtárak hatáskörébe kerül át, s lassan kiépül a nemzeti bibliográfia
teljességre törekvő rendszere, amely a kötelespéldány intézményének köszönhetően már nemcsak a nyomtatott könyvbe zárt információ számbavételét tekinti feladatának, hanem „egy-egy ország mindenkori
területén belül megjelent dokumentumainak az összességét regisztrálja, beleértve a grafikus, audiovizuális,
multimédiás, elektronikus és egyéb kiadványokat. Az ország területén kívül megjelent, de nyelvi, személyi
vagy tartalmi szempontból az adott országgal kapcsolatos műveket is regisztrálja” (SIRÓ 2007: 68).
56

A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú projektumának keretében készült.
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A magyar bibliográfiai rendszer gerince a 18. század elején megjelenő, az Országos Széchényi Könyvtárhoz kötődő, retrospektív és kurrens sorozatokból felépülő nemzeti bibliográfiai struktúra. A fenti
rendszer további elemei a különféle megyei, városi és szakkönyvtárakhoz, múzeumokhoz, tudományos
intézményekhez kötődő szak-, helyismereti, személyi és sajtóbibliográfiák, repertóriumok, adatbázisok
(KÖNYVTÁROSOK KÉZIKÖNYVE 2. 2001).
A magyar nemzeti bibliográfia a különféle dokumentumtípusok (monografikus kiadványok,
periodikumok, térképek, kották, hangfelvételek, grafikai plakátok, tankönyvek, kéziratos források) teljességre törekvő regisztrálása mellett fontos feladatának tekinti a hungarikák begyűjtését, feldolgozását. A
nyelvi, területi, szerzői, tartalmi hungarikák rendszerbe iktatása különféle problémákat vet föl: „Kinek a
feladata ezeknek az alkotásoknak a regisztrálása? Elegendő-e az adott ország nemzeti bibliográfiai rendszere
erre a célra? Átruházható-e a kisebbségekre? Nyilvánvalóan van helyük, mint területi hungarikumoknak
az adott ország nemzeti bibliográfiájában, ha elérik a regisztráció küszöbét. Sok nemzetiségi kiadvány a
nemzetiség szempontjából jelentős, de az ország össz kiadványi tevékenységének mércéje szerint küszöb
alatti dokumentum. Éppen ezért fontos és jelentős a nemzetiségként élő csoportok, így a magyarság
saját bibliográfiai munkája, mert más szempontból válogat és értékel. Miben különbözik az anyaország
hungarika bibliográfiájának regisztrációs követelményrendszere a fentiektől? A lényegi különbség az,
hogy egy teljesen más nézőpontból történő összegzés, a sok forrásból táplálkozó külföldi hungarikumok
anyagának szintézise, a magyar kultúra külföldi reprezentációjának összegzése, amely azonban szelektál,
küszöbértékeket követ. Az önálló kiadványok terén teljességre törekszik, a periodikumok közleményeiből
válogat. Ezt alapvetően a források válogatásával oldja meg” (KOVÁCS 1999: 113–114).
A fent kifejtett hungarika-probléma révén kapcsolódik a vajdasági magyar bibliográfia rendszere a
magyar és a jugoszláv/szerb nemzeti bibliográfia struktúrájához. Ez a kapcsolat, amint arra Kovács is utal,
nem egyfajta alárendelt viszony, hanem együttműködő adatrögzítés, miközben az önálló vajdasági magyar
bibliográfia rendszerének a kiépítése/kiépülése is megfigyelhető.

2. A személyi bibliográfia
A műfaj ősei a tudósok publikációs jegyzékei, amelyek megjelenési forma szerint vagy időrendben
közlik a tárgyszemély publikációinak az adatait, de általában kimarad vagy részleges az illető tudósról
szóló szakirodalom, és nem közölnek mutatókat.
Magyarországon a személyi bibliográfiák legnagyobb számban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban
készülnek a hatvanas évek óta. A hetvenes évek hozadéka az ajánló jellegű életmű bibliográfia (népszerű
a Mai magyar költők sorozata). A hetvenes évektől egyre több személyi bibliográfiát jelentetnek meg a
fővárosi és vidéki könyvtárak. Jelentős vidéki műhelyek alakulnak ki (a helyismereti munka rendszerének
a kifejlődése nyomán) Miskolcon, Pécsett, Szolnokon, Szombathelyen, Szegeden stb.), amelyek „általában
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár mintáit adaptálták szerkezetileg, ugyanakkor viszont érdeklődésüket az
írókon, költőkön kívül kiterjesztették más foglalkozásúakra is (l. pl. a szombathelyi Vasi életrajzi bibliográfiák című sorozatát, vagy a szolnokiak képzőművészekről készült összeállításait)” (GYURIS 1996: 4). A
nyolcvanas évek magyar bibliográfiai rendszerét jellemezve Ferenczi Zsuzsanna, a Szombathelyi Tanárképző Főiskola tanára megállapítja: „Nem tudjuk bizonyítani, de az a véleményünk, hogy sok az esetleges, a véletlen mind a bibliográfiák tárgyválasztásában, mind a bibliográfiai műfajok jelentkezésében”
(FERENCZI 1986: 630). A szervezettség, a kellő intézményi háttér hiányát emeli ki, s az ebből származó
egyenetlen bibliográfiai tevékenységet. Igaz lehetett ez a személyi bibliográfiára is, mert hasonló gondokról számol be Szabó Sándor a kilencvenes években készülő, illetve el nem készülő személyi bibliográfiák
kapcsán: „Személyi bibliográfiai feldolgozások dolgában hazai viszonylatban nagyon mostohán állunk,
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még az általános bibliográfia keretei között is, hiszen Szinnyei és Gulyás Pál félbemaradt munkája óta újabb
életrajzi bibliográfia nem készült. Biográfiai munkánk is csak kettő van: a Magyar Életrajzi Lexikon és az
időnként megjelenő Ki kicsoda? Szakterületi életrajzi feldolgozásokban végképp szegények vagyunk, bár
az utóbbi években ezen a területen mintha némi élénkülés lenne tapasztalható. Nem oly régen jelent meg
a Műszaki nagyjaink című összeállítás, s néhány megyében közreadták egy-egy szakterület jeles képviselőinek biográfiai gyűjteményét, ilyen például a Békés megye könyvtárosai címen megjelent kötet. Ezek
azonban még jelenleg elszigetelt és esetleges vállalkozások, ezen a területen is átfogóbb, tudatosabb feltárásra volna szükség” (SZABÓ 1990).
Gyuris György műfajdefiniáló leírása nyomán egy igen munkaigényes, ugyanakkor információgazdag
bibliográfiai műfajjal szembesülünk: „...a személyi, vagy másként életmű bibliográfia speciális, egyetemes
(gyűjthet bármely ország kiadványaiból) és összefoglaló (tág időszak irodalmát tárja föl). A szerkesztő
választhat a teljességre törekvő és a válogató közlés között. (A túlzott teljességre törekvéssel viszont csínján
kell bánni. Az ilyen, mint az említések földolgozása is, elfödi a valóban információgazdag közleményeket,
nehézzé teszi a bibliográfia használatát” (GYURIS 1996: 5). A személyi bibliográfia műfaji komplexitása
intézményes hátteret követel meg, ez viszont már tudománypolitikai kérdés is, s ebből eredően „be kell
tagozódni a tudományok intézményeibe, de egyúttal viszonylagos szervezeti és szellemi önállóságot is kell
ott biztosítani a bibliográfiának. A gondolat realitását intézményesen igazolja az MTA Irodalomtudományi Intézete, a Petőfi Irodalmi Múzeum, az Országgyűlési Könyvtár, az Országos Pedagógiai Múzeum és
Könyvtár, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és más tudományos műhelyek keretében az elmúlt harminc
évben végzett bibliográfiai tevékenység” (LISZTES 1990).

3. Funkció és szerkezet
A Péter László-féle bibliográfiai gyakorlat a bibliográfiai korpusz „Tőle–Róla” kétosztatúságát, továbbá
a szerkesztések, nyomtatott vagy kéziratos lektori jelentések, szakvélemények regisztrálását honosítja meg
a magyar perszonális bibliográfiában (PÉTER 1987). A jugoszláv bibliográfia a fentiekkel összhangban
definiálja a műfajt: „Ova vrsta bibliografije obuhvata samo jedno lice, zapravo njegove pisane radove i
tekstove (ili literaturu) o njemu“ (MAKSIMOVIĆ 1987: 167). A személyi bibliográfia befejezett életművek
feldolgozásakor teljességre törekszik. Ez többnyire nem valósulhat meg, hiszen nem célirányos regisztrálni pl. a nem megőrzött, nem hozzáférhető rádió- és tévéadások anyagát, nagyszabású életművek estében
pedig jellemző a hír- és cikkanyag szelektálása (SPASIĆ–ČAKI 1998).
Gyuris György értelmezésében a bibliográfia felhasználó-központú, föltárja, rögzíti és visszakereshetővé teszi a dokumentumokban rejlő releváns információkat (GYURIS 1996).
A bibliográfia fent megfogalmazott funkciójának bizonyos alapelvek szem előtt tartásával, alkalmazásával tehet eleget. Lényeges momentum a bibliográfia szerkezetének kialakítása. A tételek egybeszerkesztése, a belső rend kialakítása során optimális a minél alaposabb tagolás, ugyanakkor a bibliográfia szerkezete nem lehet túl bonyolult sem, mert megnehezítjük a felhasználó dolgát. A szerkezetformálás egyik
lehetséges szempontja a dokumentumtípus szerinti fejezetbeosztás. Gyuris ezt a megoldást dilettánsnak
tartja: „Az önálló kötetek és a részművek szétbontása ugyanis lehetetlen szignifikáns módon” (GYURIS
1966: 6). Bizonyos esetekben pedig egyenesen értelmetlen ez a megoldás: „Nagyon gyakran készül egy
periodikában, gyűjteményes kötetben napvilágot látott műből különnyomat, ami rögtön megkérdőjelezi az
önálló és a részmű elkülönítésének elvi lehetőségét” (GYURIS 1996: 6). A tartalomjegyzékkel megtoldott
szak- vagy műfaji elrendezés (az ajánló bibliográfia modellje) is okozhat problémákat. Interdiszciplináris
alkotások esetében vagy a szépirodalom átmeneti műfajainál megoldhatatlan az egyértelmű osztályozás
(pl. prózavers).
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Gyuris György a legtöbb haszonnal bíró rendezőelvnek a kronológiát, az időrendet tekinti, mert
nem többértelmű, gyorsan felfogható és áttekinthető, könnyen nyomon követhető az illető munkássága,
az életmű recepciója. A kronológia követheti a forrásdokumentumok megjelenésének az időrendjét. A
másik gyakorlat az alkotás megszületésének és megjelenésének a kevert időrendjét részesíti előnyben: „Ha
viszont ilyen szerkezetet alkalmazunk, lehetőleg minden tétel legyen a maga időrendi helyén, bokrosítás
nélkül, hogy az időfolyamot valóban reprezentálja bibliográfiánk. Az azonos művek összegyűjtését tökéletesen megoldja a címmutató. Arra is figyelnünk kell, hogy lehetőleg ne ismételjünk egyetlen tételt sem.
A tételismétlések a szerkezet anomáliáit mutatják” (GYURIS 1996: 7).
A másodlagos besorolási elv alakítja ki a személyi bibliográfia finomszerkezetét. A másodlagos rendezői elvként alkalmazott betűrend (szerzői, cím szerinti) kerülendő, még szerző szerint sem tár föl (ugyanannak a szerzőnek másik fejezetben is lehet munkája). A műfaj szerinti vagy a kronologikus elrendezés
javasolt. A monografikus kiadványokat vagy az első ismertetés megjelenési dátuma alapján soroljuk be,
vagy a tárgyidőszak elejére, illetve végére tesszük. A napra pontosan be nem sorolható folyóiratszámok
hasonlóan a tárgyidőszak elejére vagy végére kerülnek.
További finomszerkezeti kérdés az azonos adatok (művek) kezelése: „A bibliográfusnak ugyanis nem
az adatot tartalmazó dokumentumra (forrásra) kell a figyelmét elsősorban fordítania, hanem a benne
található adatra” (GYURIS 1996: 8). Az egyik szerkezeti megoldás a bokrosítás, amikor az azonos művek
minden megjelenését a bibliográfia egyetlen pontján gyűjtjük össze, a másik lehetőség, amikor a bibliográfia szerkezeti rendje szerint szóródó megjelenéseket a mutatóval gyűjtjük ki.
A személyi bibliográfia nemcsak szerkezetét, forrástagolását tekintve kell, hogy felhasználóbarát
legyen, fontos, hogy a közölt leírások pontosak, azonosíthatóak legyenek, s lehetőleg minél több információt közöljenek az adott forrásról (annotáció egészítse ki a bibliográfiai egységeket). A leírás megbízhatósága és információgazdagsága másrészt azért is alapkövetelmény, mert a felhasználó informálása mellett a
tétel adatsora és annotációja a mutató alapja is, hiszen „...a mutatórendszer nem más, mint a leírások más
rendszerű leképezése” (GYURIS 1996: 9). Azt lehet csak visszakeresni, amit a leírásban közlünk!
A mutató nélküli nyomtatott bibliográfia használata igen nehézkes. A mutatógazdagsággal57 egyenes
arányban nő a bibliográfia információs értéke. Az index teszi lehetővé, hogy az azonos művek különböző
megjelenéseit „összekeressük”. A tételek közötti utalórendszer kialakításával „kereshetők össze” az azonos
művek, ha azok több helyen, periodikában és önálló művekben is megjelentek. Így lesz mélyen tagolt egy
bibliográfia.
A nyomtatott bibliográfiák használatát a jól tagolt, könnyen áttekinthető szedéstükör, tipográfia is
megkönnyíti (SPASIĆ–ČAKI 1998).

4. A vajdasági magyar bibliográfia rendszere
A vajdasági magyar bibliográfia létrejötte 1945-től számítható. Kialakulása humán tudományterületekhez köthető. Bibliográfiai rendszerünk a Magyar Nemzeti Bibliográfia, a Jugoszláv/Szerb Nemzeti Bibliográfia (Biblografija Srbije) és a Matica srpska Könyvtára regionális „nemzeti” bibliográfiájának (Bibliografija
Vojvodine) a hármas vonzáskörében alakult ki és formálódik ma is. A rendszer elemei nagyobbrészt retrospektív, önálló, monografikus munkák vagy folyóiratban publikált bibliográfiák.
Hiánypótló vállalkozásba kezd az újvidéki székhelyű Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság,
amikor kiskönyvtárában megjelenik az első visszapillantó exteriorika bibliográfia Hírünk a világban I.
57

Alapmutató a név-, tárgy- és címmutató, az anyag jellegének és a terjedelmi lehetőségek függvényében másféle indexek is
készíthetők.
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(1993) címmel. A bibliográfia célja a jugoszláviai magyarság társadalmi, tudományos, irodalmi, művészeti
(az ország határain kívül megjelent) primer közleményeinek és azok külföldi fogadtatásának feltárása az
1945–1990 közötti időszakban (ISPÁNOVICS CSAPÓ 2006). A Jugoszlávia/Vajdaság területén megjelenő magyar nyelvű publikációk regisztrálása egy aránylag gazdag vajdasági magyar bibliográfiai rendszert
indukál (CSÁKY 1997). Kertész Gyula szerint „Önálló nemzetiségi bibliográfiai rendszer alakult ki, amely
részleges tartalmi átfedést és módszertani rokonságot mutat egyrészt az utódállam, másrészt az anyanemzet bibliográfiai rendszerével” (KERTÉSZ 1999: 74).
Szakbibliográfiáink könyvtörténeti58, irodalmi59, nyelvészeti, néprajzi60, történeti61, művelődéstörténeti
vonatkozásúak.62 Az intézményi (kiadói) bibliográfiák az újvidéki Hungarológiai Intézet63, a Forum Könyvkiadó64, a Tankönyvkiadó Intézet65, a Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság66, az Agapé67, valamint a
szabadkai Életjel68 kiadványait rögzítik. A helytörténeti/helyismereti kutatások korai szakaszát dokumen58
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tálják a zentai kiadványok69, majd Szabadka70 és Becse bibliográfiája.71 Sajtóbibliográfiáink az újvidéki,
szabadkai, zentai, nagybecskereki periodikumok72 létrejöttét rögzítik, a vajdasági magyar nyelvű politikai
sajtót73 és iskolai értesítőket74 regisztrálják. Repertóriumaink a Híd, a Hétről Hétre, az Új Symposion, az
Üzenet, a Bácsország, az Új Kép és az Aracs folyóirat, valamint a Magyar Szó Kilátó című irodalmi, kulturális
melléklete közleményeinek a könnyebb elérését segítik.75 A vajdasági magyar bibliográfia rendszerének a
kiépülését az anyaországi helyzetképre jellemző esetlegesség, véletlenszerűség jellemzi. Tudománypolitikánk mostohagyermekére ismerhetünk a bibliográfiában.
A zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet digitalizálási (hagyománymentési) terveinek „tartományai”: „a népi műveltség hagyományköre, a történelmi hagyományok számbavétele és a
szépirodalmiság hagyományai” (HAJNAL 2006). A Vajdasági Magyar Adatbank folyamatosan épülő,
bővülő rendszerének egyik fontos szegmentuma a tervszerűen megjelenő bibliográfiai program, amely a
digitalizálás mellett új bibliográfiák elkészítését is célul tűzte ki.
69
70

71
72

73
74
75

ERDÉLYI István: Zentai kiadványok bibliográfiája. Zenta, Történelmi Levéltár, 1965.
SZENTGYÖRGYI István [1921–2004]–Eva BAŽANT–Nevenka BAŠIĆ PALKOVIĆ: Subotička bibliografija = Szabadka
bibliográfiája : 1764–1869. Szabadka, Monográfia, 1988.
SZENTGYÖRGYI István [1921–2004]–Eva BAŽANT: A szabadkai kiadványok bibliográfiája. II. füzet. 1870–1918. Újvidék;
Szabadka : Forum Könyvkiadó, Szabadkai Városi Könyvtár, Monográfia, 1993.
KISS Gusztáv–Eva BAŽANT–Katarina ČELIKOVIĆ: Subotička bibliografija : sveska 3 svezak : 1918–1944 : deo 1 dio :
Monografske publikacije = A szabadkai kiadványok bibliográfiája : 3. füzet : 1918–1944 : 1. rész : monografikus kiadványok. Szabadka, Városi Könyvtár, Hrvatska čitaonica, 2003.
PÁL Sándor: Бечејска библиографија = Becse bibliográfiája. I. füzet : 1805–1944. Becse, Városi Múzeum és Képtár, 1989.
Milana Bikicki–Ana Kaćanski: Библиографија новосадске штампе : 1824–1918. – Novi Sad: Biblioteka Matice srpske, 1977.
Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó (1848–1919). – Szabadka : Szabadkai Munkásegyetem, 1973.
Kolozsi Tibor: Szabadkai sajtó (1919–1945). – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 1979.
Pejin Attila: A zentai hírlapok történeti bibliográfiája (1875–1962). – Zenta : Thurzó Lajos Közművelődési Központ, 2004.
Németh Ferenc: A nagybecskereki sajtó története : 1849–1918. – Újvidék : Forum Könyvkiadó, 2004.
SIMONYI Mária: A magyar politikai sajtó története 1918-ig a mai Vajdaság területén. Tóthfalu, Logos, 2003.
KISS Gusztáv: A magyar nyelvű értesítők a Vajdaságban I. = Új Kép (Tanármelléklet), 2001. 4: 1–28.
KISS Gusztáv: A magyar nyelvű értesítők a Vajdaságban II. = Új Kép (Tanármelléklet), 2001. 5–6: 1–48.
PATÓ Imre: A Híd repertóriuma (1934–1941). Újvidék, Hungarológiai Intézet, Forum Könyvkiadó, Híd, 1976.
KISS Gusztáv–FARKAS Attila: A Híd-repertóriuma. 1976–2001. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 2005.
PATÓ Imre: A Hétről-Hétre repertóriuma. Újvidék, Szabadka, a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Munkásegyetem, 1983.
THOMKA Beáta: Az Új Symposion 50 számának bibliográfiája. Újvidék, Új Symposion, 1970.
POLYÁK Márta–SILLING István–SZABÓ Márta: Az Új Symposion repertóriuma [1961–1964] (1965–1975) I–II. Újvidék, 1976.
PAPP József: Az Új Symposion repertóriuma (1976–1979) I–II. Újvidék, 1980.
PAPP József: Az Új Symposion reperetóriuma (1980–1981). Újvidék, é. n.
KÁNTOR Csilla: Az Új Symposion repertóriuma (1982–1983). Újvidék, é. n.
CSAPÓ Julianna–JABLONSZKY Ildikó (RAFFAI Éva és TAKÁCS Ilona munkáinak a felhasználásával): Új Symposion.
Bibliográfia [1984–1992]. Újvidék, Kiadja a Forum LKNYKV, 1992.
SZABÓ József: Repertórium. = Bácsország(melléklet), 2000. 1–2: I–VIII.
KISS Piroska: Az Új Kép I–II. évfolyamának (1997, 1998) repertóriuma. = Új Kép (Tanármelléklet), 2001. 12: 1–28.
KISS Piroska: Az Új Kép III–IV. évfolyamának (1999–2000) repertóriuma. = Új Kép (Tanármelléklet), 2002. 4: 1–28.
KISS Gusztáv: Az Aracs eddigi számainak tartalomjegyzéke. = Aracs, 2003. 1: 103–1206.
KISS Gusztáv: Az Aracs 2003. évi tartalommutatója. = Aracs, 2004. 1: 90–95.
CSANYIGA Mónika: Kilátó (1961–2001). Repertórium I. Szépirodalom. = Hungarológiai Közlemények, 2002. 3: 15–91.
CSANYIGA Mónika: Kilátó (1961–2001). Repertórium II. Kritika. = Hungarológiai Közlemények, 2002. 4: 115–169.
CSANYIGA Mónika: Kilátó (1961–2001). Repertórium III. = Hungarológiai Közlemények, 2003. 1: 79–114.
CSANYIGA Mónika: Kilátó (1961–2001). Repertórium IV. Nyelvtudomány. = Hungarológiai Közlemények 2003. 2:
140–175.
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5. Személyi bibliográfiáink
A személyi bibliográfia közéleti személyiségek, politikusok, írók, kutatók publikációinak a gyors feltárását teszi lehetővé. A vajdasági magyar személyi bibliográfiák létrejöttét sem egy szervezett, szisztematikus rendszerépítés indukálta, ennek ellenére zökkenőmentesen illeszkednek bibliográfiánk rendszerébe,
s többnyire megfelelnek a nemzetközi, anyaországi szabványoknak, szakmai követelményeknek.
A vajdasági magyar személyi bibliográfia kultúránk, magyar nyelvű tudományosságunk jellegéből
adódóan irodalomcentrikus. Formailag nagyobb a hagyománya az önálló kötetben, monografikus kiadványként megjelenő bibliográfiának, de jelen van a folyóirat részközleményeként (ritkán folytatásokban)
megjelenő bibliográfiai segédlet is. Személyi bibliográfiáink tárgyszemélye általában humán szakterületekhez (irodalom, nyelvészet76, néprajz77, filozófia78) kötődik, ideológiai okokból elvétve politikusok79 is
megjelennek a korpuszban. Az írói életműveket prezentáló személyi bibliográfiák egy része a magyar irodalom klasszikusait, kiemelkedő művészeit, közismert alkotóit80 jeleníti meg a teljesség igényével, vagy az
előmunkálatok, illetve a szelekció szintjén. A szépírói opusok feldolgozása mellett kisebb számban ugyan,
de feltűnnek az irodalomtudósok munkásságát regisztráló vajdasági magyar perszonális bibliográfiák is.81
76
77
78
79
80

81

ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: Papp György-bibliográfia. = Tanulmányok, 2009. 42: 150–188.
CSAPÓ Julianna: Penavin Olga tiszteletére. Adatok Penavin Olga bibliográfiájához = Különlenyomat a Hungarológiai Közlemények 1996/4. számából, 101–135.
FEHÉR Ferenc [1933–1994]: Heller Ágnes műveinek bibliográfiája. = Híd, 1979. 6: 796–801.
CSÁKY S. Piroska: Adalékok egy életműhöz. Edvard Kardelj magyarul. = Híd, 1979. 3: 330–342.
CSÁKY S. Piroska: Tito művei magyarul a Vajdaságban. = Híd, 1980. 5: 673–696.
CSÁKY S. Piroska: Tito művei és a magyar olvasóközönség. = Híd, 1981. 5: 620–625.
DÉR Zoltán: Csáth Géza-bibliográfia. Újvidék, A Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, Forum
Könyvkiadó, 1977.
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: Csáth Géza Vajdaságban. Újabb adatok egy személyi bibliográfiához. In: Csáth-járó át-járó. Csáth
Géza, az irodalmi és pszichológiai diszkurzusok metszéspontja. Szerk. Csányi Erzsébet. Újvidék, BTK, VMFK, 2009. 241–269.
BOSNYÁK István: Sinkó Ervin. 1914–1975. Bibliográfiai vázlat. = Létünk, 1977. 3–4: 190–240.
BOSNYÁK István: Sinkó Ervin a horvát irodalomban : bibliográfiai tájékoztató : 1945–1959. Újvidék, A Magyar Nyelv,
Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1979.
CSAPÓ Julianna: Sinkó Ervin életművének recepciója 1985-től napjainkig = Tanulmányok, 1998. 31: 149–173.
P. L. [PASTYIK László]: Tóth Ferenc. = Híd, 1981. 1: 87–89.
MÁK Ferenc: Herceg János pályakezdésének és írói működése első korszakának bibliográfiája (1927–1944). = Üzenet, 1989.
7–9: 576–588.
GYÖRE Géza: Fehér Ferenc-bibliográfia 1. Újvidék, Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság, 1991.
KASZA Ibolya: Jámbor Pál művei a szabadkai lapokban. = Üzenet, 1997. 7–8: 499–520.
CSAPÓ Julianna: Adatok Juhász Erzsébet bibliográfiájához. = Tanulmányok–Studije, 1998. 31: 10–39.
KOPILOVITY Hajnalka: Előmunkálatok Németh István műveinek bibliográfiájához. = Híd, 2000. 8: 515–532.
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: Kosztolányi életművének vajdasági recepciójából. Előkészületek egy Kosztolányi-bibliográfiához. In: Az emlékezés elevensége. Kosztolányi Dezső Napok a szülőföldön. Szerk. Hózsa Éva, Arany Zsuzsanna, Kiss
Gusztáv. Szabadka, Városi Könyvtár, 2007. 647–695.
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: Tolnai Ottó művei más nyelveken. Adatok egy Tolnai-bibliográfiához. In: Kontextus. Összehasonlító irodalomtörténeti tanulmányok. Szerk. Csányi Erzsébet. Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, VMFK, 2007. 117–136.
ISPÁNOVICS CSAPÓ Julianna: Tolnai és szerb/horvát olvasói. In: jelHÁLÓ. Összehasonlító irodalomtudományi, nyelvészeti és médiaközi kutatások. Szerk. Csányi Erzsébet. Újvidék, Bölcsészettudományi Kar, VMFK, 2008. 83–92.
HORVÁTH FUTÓ Hargita: Gion Nándor bibliográfia. Szerk. Ispánovics Csapó Julianna. Újvidék, Családi Kör, 2010.
VÉKÁS János: Szeli István-bibliográfia. Újvidék, Forum Könyvkiadó, 1989.
Katalin RAFA: Bibliografija radova akademika Ištvana Selija. Novi Sad, Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak, 2010.
BOSNYÁK István: B. Szabó György munkásságának szelektív bibliográfiája. – Újvidék : a Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete, 1990.
CSÁKY S. Piroska: Bori Imre bibliográfia (1950–1992). – Újvidék: Forum Könyvkiadó, Magyar Tanszék, 1994.
CSÁKY S. Piroska: Bányai János műveinek válogatott bibliográfiája 1961–1999. = Híd, 1999., nov., 11. sz., 828–839. p.
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A 20. századi magyarországi bibliográfiai gyakorlat sajátos típusa a biobibliográfia, amelynek vajdasági
viszonylatban nincs hagyománya (mindössze egyetlen ilyen jellegű munkáról tudunk a korábbi időszakból82), de vannak kortárs autobibliográfiai83 kezdeményei.
A zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézet digitalizálási programjával párhuzamosan a
rendszerépítés jegyében egyrészt a régi adósságok törlesztését, másrészt további szép- és szakírói személyi
bibliográfiák készítését tervezi.84

Konklúzió
Az önálló vajdasági magyar bibliográfia intézményi kereteinek további fenntartása, bővülése (Vajdasági Magyar Művelődési Intézet) alapján szisztematikusabb, tervszerűbb rendszerépítés prognozálható.
A fejlődés további hozadéka: a hagyományos bibliográfiai források a digitalizálási törekvéseknek köszönhetően elektronikusan is elérhetővé, „láthatóbbá” válnak. A fenti folyamatoknak köszönhetően sok olyan
hasznos információ menekül meg az enyészettől, amely a nemzeti bibliográfiák küszöbe alá szorult, vagy
aminek a feldolgozására eddig nem akadt mód, kapacitás. A rendszerben megjelenő, különféle felhasználói rétegeket megszólító bibliográfiatípusok sokrétű tájékoztatási igényt elégítenek ki. Nagy az esély a
fenti rendszer frekventált alkotóelemének, a vajdasági magyar személyi bibliográfiának a szisztematikus
továbbfejlesztésére, korszerűsítésére.
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A japán hangutánzó és hangulatfestő
szavak fordítási stratégiáinak vizsgálata
kognitív nyelvészeti diszkurzusban
n

Samu Veronika85
n
A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fordítás szempontú (kvantitatív) vizsgálatainak eredményéből világosan kiolvasható az a tény, hogy a japán és a magyar nyelv
tekintetében ezen szócsoport újrakódolása gyakran „osztály-eltolódással” (class-shift) jár,
vagyis a forrásnyelvi szó (hangutánzó vagy hangulatfestő szó) grammatikai kategóriájának
egy másik kategória felel meg a célnyelvben (Catford 1965).
Éppen ezért a fentiekből kiindulva dolgozatom első szakaszában azt vizsgálom, hogy a
japán hangutánzó és hangulatfestő szavak és célnyelvi megfelelőik között milyen „osztályeltolódások” figyelhetők meg, továbbá vizsgálódásom második szakaszában arra keresek választ, hogy a kognitív nyelvészeti diszkurzus keretén belül a fordító milyen módon
módosítja a nyelvi és kulturális pozíciók különbségeiből adódóan a forrásnyelvi szövegben
előforduló japán hangutánzó és hangulatfestő szavak – mint forrásnyelvi konstrukciók –
értelmezési műveleteit.
Korpuszként Murakami Haruki Birkakergető nagy kaland című regényét használom.
Kulcsszavak: japán nyelv, hangutánzó és hangulatfestő szavak, fordítási stratégia,
kognitív nyelvészet

n

1. A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fordítása
A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fent említett jellemzői – azaz nagy számuk és az élet szinte
minden területén való előfordulásuk – miatt komoly fejtörést okoznak a fordítók számára.
A japán szövegek fordításánál, legyen szó szépirodalmi szövegről vagy tudományos munkáról, a
fordítóknak meg kell találniuk azokat a legmegfelelőbb módszereket, amelyekkel a lehető legkevesebb
veszteséggel adaptálni tudják a célnyelvre a hangutánzó és hangulatfestő szavakat, amelyeket sok esetben nevezhetünk „ekvivalens nélküli lexikáknak” abból kiindulva, hogy a japán nyelv sajátosan jellemző
szócsoportjáról van szó.
A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fordításával kapcsolatos szakirodalomban már több olyan
munka is szerepel, amely ezen szócsoport fordítási stratégiáit vizsgálja. Például Martin Flyxe (2002) a svéd
nyelv szempontjából vizsgálta a japán onomatopoeiákat, összesen hat fordítási stratégiát állapított meg [(i)
megfeleltetés melléknévvel; (ii) megfeleltetés határozószóval; (iii) megfeleltetés igével; (iv) megfeleltetés
körülírással; (v) megfeleltetés onomatopoetikus kifejezéssel; (vi) kihagyás]. Inose Hiroko (2008) a japán
és az angol, valamint a spanyol nyelv tekintetében foglalkozott e kérdéskörrel, Flyxe-szal ellentétben ő
kilenc fordítási stratégiát különböztetett meg, ezek: (i) fordítás határozószóval; (ii) fordítás melléknév85

Pécsi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola, I. évfolyam, Pécs KRE-BTK Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete,
tanársegéd, Budapest. veronikasam@gmail.com
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vel; (iii) fordítás igével; (iv) fordítás főnévvel; (v) fordítás körülírással; (vi) fordítás idiómával; (vii) fordítás onomatopoetikus kifejezéssel; (viii) fordítás két melléknévvel vagy határozószók, melléknevek, igék
kombinációjával; (ix) kihagyás. Minashima Hiroshi 332 onomatopoetikus szó angol fordítását boncolgatta.
Elemzései alapján legnagyobb számban igével fordították őket (27%), ezt követően pedig határozószóval
(18,1%), melléknévvel (15,4%), főnévvel (10,2%), onomatopoeiával (7,2%) helyettesítették őket, 16,3%-uk
pedig nem köszön vissza a célnyelvben. A japán és magyar tekintetében jómagam végeztem kutatásokat,
és összesen 12 fordítási stratégiát állapítottam meg, a későbbiekben bővebben is lesz róluk szó.
Ezen fordítás szempontú (kvantitatív) vizsgálatok eredményéből világosan kiolvasható az a tény,
hogy a japán–svéd, japán–angol, japán–spanyol, japán–magyar nyelv tekintetében ezen szócsoport újrakódolása gyakran – Catford (1965) terminológiájával élve – „osztály-eltolódással” (class-shift) jár, vagyis
a forrásnyelvi szó (hangutánzó vagy hangulatfestő szó) grammatikai kategóriájának egy másik kategória
felel meg a célnyelvben (Toratani 2009).
A következőkben a japán és magyar nyelv tekintetében végzett (saját) kutatásaimra támaszkodva
vizsgálom meg a japán onomatopoeiák átváltásánál megfigyelhető leggyakoribb „osztály-eltolódásokat
(class-shift)” (Kutatás [1]). Ezt követően pedig a fordítás során előforduló kognitív folyamatokra, azaz
értelmezési műveletekre helyezem a hangsúlyt (Kutatás [2]), de mindezek előtt ismertetem a magyar és
japán szakirodalomban előforduló hangutánzó és hangulatfestő szavakkal kapcsolatos terminológiát.

2. Az onomatopoeia kifejezés és a hangutánzó,
hangulatfestő szavak meghatározása
Az onomatopoeia a nyelvészeti szakirodalomban általában a hangutánzó és hangulatfestő szavak együttesét jelölő szó. Például Juhász Dezső (1996), Kiss Jenő (1974), Pelczéder Katalin (2005) az onomatopoetikus
kifejezést a hangutánzó és hangulatfestő szavak összefoglaló kategóriájaként használja, és mindketten úgy
tartják, hogy az ehhez a csoporthoz tartozó szavak közös jellemzője a nyelvi funkció és hangalak közötti
szerves kapcsolat.
Az onomatopoetikus szavak egyik nagy csoportját alkotják a hangutánzó szavak. A hangutánzó szavak
olyan szavak, amelyek a természeti, állati, emberi hangokat, hangmegnyilvánulásokat, zörejeket hűen reprodukálják, abból a célból, hogy az utánzott jelenséggel kapcsolatos képzetek a hallgatóban megjelenjenek.
A szó hangalakja és jelentése szoros, mondhatni, okszerű összefüggést mutat. Az onomatopoeiák másik
nagy csoportját a hangulatfestő szavak alkotják. A hangulatfestő szavak nyelvi hangsorral nem hangokat,
hanem mozgást vagy állapotot utánoznak. Tehát a hangalak és jelentés kapcsolata nem olyan szoros, mint
a hangutánzó szavak esetében (Bárczi et al. 1967).
A japán onomatopoetikus szavakat három nagy kategóriába sorolják: a giseigok (擬声語), a giongok
(擬音語) és a gitaigok (擬態語) csoportjába. A giseigok csoportjába azok a szavak tartoznak, amelyek az
élőlények hangjait utánozzák. A giongok valójában szorosan a giseigok csoportjához tartoznak azzal a különbséggel, hogy ezek a szavak kizárólag az élettelen dolgok, pl. tárgyak, eső, szél stb. hangját adják vissza. A
gitaigokhoz pedig azok sorolhatók, amelyek élő vagy élettelen dolgok, a természet változásának, állapotának,
jelenségeinek, mozgásának a megjelenítésére szolgálnak (Tamori et al. 1999). A magyar nyelvben az első
két kategóriát a hangutánzó szavakkal feleltethetjük meg, míg a másodikat a hangulatfestő szavakkal.
A japán szakirodalomban is gyakran találkozni az onomatopoeia, azaz az onomatope (オノマトペ)
kifejezéssel. Miként a magyar nyelvben az onomatopoeia fogalma a hangutánzó és hangulatfestő szavak
gyűjtőfogalmaként jelenik meg, ugyanúgy a japán nyelvészek is (mint pl. Akita (2009), Tamori et al.
(1999)) az onomatope (オノマトペ) kifejezést a giseigok (擬声語), a giongok (擬音語), a gitaigok (擬
態語) gyűjtőfogalmaként használják.
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3. Analízis
3.1. A kutatás forrásanyaga
Mint ahogy azt az előzőekben is említettem, egy korábbi kutatásomból indulok ki, amelynek a célja
az volt, hogy felfedje azokat a fordítási stratégiákat, amelyeket a fordítók a japán hangutánzó és hangulatfestő szavak magyar nyelvre történő átváltásánál alkalmaznak. Az elemzést Murakami Haruki Hitsuji
o meguru bōken (2004) című regényén végeztem el, amit magyarul Erdős György fordításában olvashatunk Birkakergető nagy kaland (2007) címmel. Összesen 295 szót vizsgáltam meg, és 12 fordítói stratégiát
állapítottam meg. Ezek a következők:
(1) Fordítás onomatopoetikus kifejezéssel; (2) Fordítás igével; (3) Fordítás melléknévvel; (4) Fordítás valóságos határozószóval; (5) Fordítás igenévvel86; (6) Fordítás főnévvel; (7) Fordítás indulatszóval;
(8) Fordítás frazeológiai kifejezéssel; (9) Fordítás módosítószóval; (10) Fordítás névmással; (11) Fordítás
több szó kombinációjával; (12) Kihagyás.
A melléknévvel történő fordítást alkalmazták a legnagyobb arányban, 32,9%-ban. Ezt követte a
kihagyásos módszer: 16%. Ezenkívül még legnagyobb arányban a fordítás onomatopoetikus kifejezéssel
(10,9%), igével (9,1%), és több szó kombinációjával (8%) fordul elő. A legkevésbé jellemző a frazeológiai kifejezéssel (1,8%), módosítószóval (1%) és névmással (0,7%) való fordítás (az eredmények az alábbi
grafikonon is megtekinthetők).

1. grafikon: A japán onomatopoeiák fordítási stratégiáinak előfordulása (%-ban kimutatva)

Jelen kutatásom első (Kutatás [1]) és második szakaszában is (Kutatás [2]) a fent említett fordítási
stratégiákat és az ezekhez tartozó példamondatokat vetettem analízis alá egyfelől az „osztály-eltolódások”
(class-shift) szempontjából, másfelől pedig forrásnyelvi és célnyelvi mondatok között fellelhető értelmezési műveletek különbségei alapján.
86

Az 5. fordítási stratégiánál, azaz a fordítás igenevekkel csoportnál a főnévi igeneveket, a melléknévi igeneveket és a határozói igeneveket egy csoportba vettem, annak ellenére, hogy a magyar szófajtanban az első kettőt a névszók alcsoportjaként
tartják számon, az utóbbit pedig a határozószókhoz sorolják.
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3.2. Osztályeltolódások vizsgálata (Kutatás [1])
A dolgozatom ezen részében azon „osztályeltolódásokról” lesz szó, amelyek a vizsgált korpuszban
a legjellegzetesebbek voltak. Mivel a japán hangutánozó és hangulatfestő szavak többsége szófajilag a
határozószók csoportjába tartozik (Tamori et al. 1999), így analízisem a határozószókként funkcionáló
onomatopoeiákra korlátozódik.
A kutatás forrásanyaga című fejezetnél ismertetett fordítási stratégiákból indulok ki, ezeken belül is a
Fordítás melléknévvel (32,9%) és a Fordítás igével (9,1%) módszereket veszem górcső alá az „osztályeltolódások” szempontjából. A kihagyásos módszerrel (16%) itt most nem kívánok foglalkozni, ez egy jövőbeli
kutatás tárgya lesz. A fordítás onomatopoeiákkal módszerhez sorolt példamondatokat pedig az igével való
átváltáshoz sorolom, mivel az onomatopoeiák legnagyobb része (60%-a) ige volt.
1) Onomatopoeiák fordítása igékkel
A magyar fordításban legtöbb esetben az egy adott onomatopoeiát és az azt követő igét egyetlenegy
magyar igével adták vissza, vagyis két lexikai egység helyett a magyarban egy szerepelt.
A japán onomatopoeiákat morfológiai jellegzetességük alapján két nagy csoportba oszthatjuk: ikerítéses onomatopoeiákra és – Toratani (2009) terminológiáját használva – „singletonokra”, azaz „egyelemű”
onomatopoeiákra. Lényeges különbség nemcsak a morfológiai alakjukat tekintve állapítható meg, hanem
morfológiai alakjuk által közvetített jelentésárnyalatukban is.
Az ikerítéses onomatopoeiák a cselekvés vagy hang folytonosságát, ismétlődését is kifejezik. Például
kudokudo (くどくど)– újra és újra egyugyanazon dolgot ismételget. Jelenthetnek többes számot is gohongohon(ごほんごほん)– egynél többet köhög. Vannak olyanok, amelyek jelzik, hogy egyvalaki valamiről
egy bizonyos időn belül többször is megbizonyosodott: jiro-jiro (じろじろ) – valakit bámulni már-már
sértő módon.
Az „egyelemű” (singleton) onomatopoeiák pedig a pillanatnyiság, a mozzanatosság jelentésárnyalatát
hordozzák magukon, pl. battari (ばったり） – hirtelen, váratlanul, chon (ちょん) – csattan stb.
Az alábbiakban külön csoportosítottam az ikerítéses és „egyelemű” (singleton) onomatopoeiákat, a
fordítások többségénél megfigyelhető az ikerítésesek által közvetített folytonosság és az „egyeleműek” által
közvetített mozzanatosság megjelenése a célnyelvben is.
Példák: 1)
a)
b)
d)
e)

IKERÍTÉSES ONOMATOPOEIA + IGE → IGE
guru-guru
pika-pika
mogo-mogo
sara-sara

+ mawaru (M 48)
+ hikaru (M97)
+ iu (M56)
+ suriawaseru (M 210)

→ kering (E 29)
→ ragyog (E 16)
→ dünnyög (E37)
→ susog (E 149)

Érdekességképp talán meg lehetne említeni, hogy a vizsgált korpuszban a japán onomatopoeiák 18,6%-a
volt ikerítéses, és ezek 35,2%-át adta vissza a fordító magyar hangutánzó vagy hangulatfestő szavakkal.
Példák: 2)
a)
b)
c)
d)

„EGYELEMŰ” (SINGLETON) ONOMATOPOEIA + IGE → IGE
shikkari
pikuri
assari
sotto

+ shigamitsuku (M 121)
+ ugoku (M 99)
+ iu (M 188)
+ tazuneru (M 244)
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Torataninak (2009) a japán onomatopoeiák angol nyelvre történő fordításával kapcsolatos kutatásaiból kiderül, hogy az angol nyelv esetében is egyetlenegy szóval (igével) adják vissza a japán mondatban szereplő onomatopoeia+ige szerkezeteket. Ez a fordítási módszer talán azzal magyarázható, hogy
a magyar és az angol nyelv igeállománya gazdag, a japán viszont nagyon szegényes, és éppen ezért az
onomatopoetikus szavak gazdag rendszere hivatott ezt a hiányt pótolni: segítenek a japánul beszélőknek
a hangok, különböző állapotok, viselkedések aprólékos ábrázolásában, illetve a jelentések finomabb részleteinek kifejezésében (Hamano (1998).
2) Onomatopoeiák fordítása melléknévvel
Ez a fordítási mód általában azoknál a hangutánzó, hangulatfestő szavaknál jelentkezett leggyakrabban,
amelyek az „egyelemű” (singleton) onomatopoeiák csoportjába sorolhatók. Ezek közül is a leggyakrabban előfordulók a CVQCVri87 morfológiai alakkal rendelkezők voltak (39,1%). A legtöbb esetben ezeket
a to (partikula) követte, a fordításban a melléknevekhez pedig -an, -en, -on mód- vagy állapothatározó
rag járult.
„EGY ELEMŰ” (SINGLETON) ONOMATOPOEIA + to (partikula) → melléknév +-an, -en, -on
Példák:

a)
b)
c)
d)

kukkiri + to (M 194) → világos(an) (E 135)
yukkuri + to (M 223) → lass(an) (E 156)
assari + to (M 208) → száraz(on) (E 147)
shikkuri + to (M 218) → engedelmes(en)

A fenti példamondatokból láthattuk, hogy ugyanazon fogalmakat/jelentéseket a japán és magyar nyelvben más-más nyelvtani formákkal/grammatikai kategóriákkal ragadtak meg. Azaz a két nyelvben ugyanazt
a fogalmi-tapasztalati tartalmat (jelen esetben hangutánzó vagy hangulatfestő szavakkal kifejezett tartalmakat) eltérő konceptualizációkkal fejeztek ki, ami alátámasztja azt a kognitív nyelvészetben hangoztatott
állítást, miszerint „nem a nyelvi struktúra határozza meg a gondolkodást, hanem ugyanannak a tapasztalatnak az adott grammatikai struktúrák alapján történő konceptualizációja” (Kövecses 2010: 158).
A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fordítása során előforduló „osztályeltolódásokhoz”
szorosan kapcsolódik még Nida azon megállapítása, amelyet a dinamikus ekvivalencia tárgyalásánál fejt
ki. Ez nem más, mint az, hogy a fordításkor az idegen nyelv nyomainak eltűnése végett két területen kell
változtatásokat végeznünk: az egyik a grammatika, a másik pedig a lexika területe. A fordítás során sokszor
szükségszerűen el kell végeznünk bizonyos szórendi változtatásokat, igét főnévvel, főnevet névmással kell
fordítanunk stb. A nyelvek szerkezeti különbségei ezt kötelezővé teszik (Klaudy 2011).

3.3. Értelmezési műveletek (Kutatás [2])
„A fordítás kognitív szempontból nem más, mint alapvetően fogalmi szerkezetek, vagyis konceptusok leképezése egy forrásnyelvi konstrukcióból egy célnyelvi konstrukcióba” (Cs. Jónás 2011: 14–15),
továbbá olyan műveletek összessége, amelyek tartalmaznak olyan kulturológiai mozzanatokat is, amelyek
a célnyelvi megértéshez nélkülözhetetlenek (Cs. Jónás 2011). A fordítás folyamatát kognitív szempontból
definiálhatnánk úgy is, hogy ez egy olyan művelet, amelynek során (re)konceptualizáljuk a forrásnyelv
egy adott konceptusát a célnyelven. Mivel ugyanazt az entitást vagy szituációt többféle módon is interpretálhatjuk, a kognitív nyelvészet alternatív konceptualizációról beszél (a fordítás esetében pedig talán
87

A Q-val a hasonuló hangot jelöljük, a „ri” pedig a japán „ri”szótagot jelöli.
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alternatív rekonceptualizációról beszélhetünk, mivel a fordításnál is érvényes az, hogy egy adott forrásnyelvi tartalmat többféleképpen konceptualizálhatunk a célnyelven).
Az alternatív konceptualizációhoz szorosan kapcsolódnak különféle kognitív folyamatok, többek
között ilyenek az értelmezési műveletek is (Kövecses 2010).
A következőkben olyan fordítási példákat mutatok be, amelyeknél a japán hangutánzó és hangulatfestő szavak forrásnyelvi és célnyelvi konstrukcióinak értelmezési műveleteinél szembetűnő különbséget
véltem felfedezni. A Kövecsesnél (2010) bemutatott, Croft és Cruse által meghatározott négy értelmezési
művelet közül (figyelem, ítéletalkotás, perspektíva és átfogó kép) kettőt vizsgálok, ezek a figyelemmel és
az átfogó képpel kapcsolatos műveletek. A vizsgálataim azért korlátozódnak e két értelmezési műveletre,
mivel a vizsgált korpuszban a japán hangutánzó és hangulatfestő szavak csak ezen két értelmezési művelet révén váltak vizsgálhatóvá.
3.3.1. A figyelem
A kognitív nyelvészetben a figyelmet mint értelmezési műveletet négy alcsoportra osztják: a figyelem
fókuszára, a figyelem hatókörére, a figyelem részletességére és a dinamikus és statikus figyelemre (Croft
és Cruse szerinti felosztás). Tehát ebből arra következtethetünk, hogy a figyelem többféle módon vehet
részt egy entitás vagy szituáció interpretálásában (Kövecses 2010).
Nézzük meg, hogy a japán hangutánzó és hangulatfestő szavak rekonceptualizációjánál milyen figyelemmel kapcsolatos folyamatok jelentek meg.
1a)

僕はちびちびとビールを飲み、煙草を吸い、ジェークボックスに小銭を入れて
レコードを聴いた (M 151)

1b) Szürcsölgettem a sörömet, cigarettáztam, időnként bedobtam némi aprópénzt a zenegépbe
és hallgattam a lemezeket. (E 104)
A fenti mondatok a figyelem fókuszát tekintve térnek el. A chibichibi (ちびちび, jelentés: apránként,
lassanként)) onomatopoeia a sörivás módjára vonatkozik (lassan iszogat), a fordításban a fordító a szürcsölgettem megfeleltetéssel viszont a cselevéssel járó orális-aurális jellegre, azaz hangra fókuszált. Vagyis,
míg a szerző a cselekvés módját helyezte előtérbe, addig a fordító a cselekvéssel járó hangot emelte ki.
A célnyelvi megfelelőben implicit módon megjelenik a chibichibi jelentése is, mivel a szürcsölgettem szó
magában foglalja azt is, hogy valaki lassan iszogat valamit.
Az alábbi mondatban szereplő onomatopoeia fordításánál a fordító háttérbe szorította a japán
onomatopoeia (うん – un, jelentése: egyetértek, igen) orális-aurális jellegét, és a figyelem fókuszát az
onomatopoeia által közvetített jelentésre irányította.
2a)

うん、そりゃ淋しいよ。(M 155)

2b) – Az ám, szomorú ez. (E 107)
A figyelemnél mint értelmezési műveletnél fontos szerepet játszik a dinamika is. A figyelmünk dinamikusan és statikusan is értelmezhet egy adott szituációt. A dinamikus és statikus konceptualizációt
Langacker a predikáció–nem predikáció ellentétpárokkal azonosítja. Megkülönböztet szekvenciális
szkennelést és összefoglaló szkennelést. Az előbbi egy olyan konceptualizációs mód, amely egy dinamikus helyzetet dinamikusan szemléltet, az utóbbi pedig olyan, amely egy dinamikus helyzetet statikusan
láttat. Szekvenciális szkennelésnél az ige predikatív, az összefoglaló szkennelésnél a dinamikus szituációkat konceptualizálhatjuk igékből képzett főnevekkel (Kövecses 2010).
Ha a fent említett konceptuális módokat, azaz a szekvenciális szkennelést és összefoglaló szkennelést
megvizsgáljuk a japán onomatopoeiák fordításának szempontjából, akkor megállapíthatjuk, hogy a fordí-
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tási műveleteknél is előfordulhat, hogy az, amit a forrásnyelvben a szerző dinamikusan ábrázolt, a fordító
a célnyelvben statikusan rekonceptualizál. A vizsgált korpuszban is találni ilyen példát.
3a)

服装はきちんとしすぎていて、顔は整いすぎていて、指はあまりにもすらりとしす
ぎていた。（M 182)
3b) Öltözködése túl pedáns, az arcvonásai túlságosan kiegyensúlyozottak, hosszú ujjai hibátlan
formájúak. (E 125)
4a)

あいかわらずハードロックこそかかってはいたものの、あのピリピリとした空
気はもう消え失せていた。(M 15)

4b) A zene még mindig a régi hard rock, de a légkör izgatottsága akkorra már a múlté volt. (E 8)
A 3b) és 4b) mondatoknál a fordító a forrásnyelvben dinamikusan szemléltetett tartalmat a célnyelvben statikusan ábrázolja. Mindkét mondatnál a japán onomatopoeiák igével együtt jelentkeztek, és egy
dinamikus szituációt jelölnek, ezzel ellentétben magyar mondatokban ezen dinamikus tartalmat melléknévvel (3b) és igével képzett főnevekkel (4b) adja vissza a fordító, vagyis egy dinamikus szituációt összefoglaló szkenneléssel egy egyszeri statikus képként konceptualizál.
A korpusz analízisekor találtam olyan mondatokat is, amelyeknél a fordító statikusnak ábrázolt szituációt a célnyelvben dinamikusként ábrázolt.
5a)

その中間というものがない。だから午前十一時には我々は何も考えずにばたば
たと働いているか、それとも何も考えずにぼんやりと夢のつづきを見ているか
ということになる。(M 94-95)

5b) Olykor éppen sűrűsödnek a dolgok, máskor előfordul, hogy nagyon is ráérős az a tizenegy
óra. Középút úgyszólván nincs. Vagy ész nélkül dolgozunk, vagy egy árva gondolat nélkül
mélázunk csupán, mintegy az alvást meghosszabbítandó. (E 61)
A bonyari (ぼんやり, jelentése: határozatlanul, ábrándozva stb.) hangulatfestő szó rekonceptualizálásánál
a fordító szekvenciális szkennelést alkalmazott, vagyis a japán nyelvben határozószóként funkcionáló szót
(konstruálásához összefoglaló szkennelést alkalmazunk [Kövecses 2010] igével (konstruálásához szekvenciális szkennelést alkalmazunk) adott vissza.
3.3.2. Átfogó kép
„Az átfogó kép nem más, mint három olyan alapvető művelet, amelyek segítségével értelmezni tudjuk
a tárgyak vagy események »általános szerkezetét« (Kövecses 2010: 154).
Az átfogó képpel kapcsolatos műveletek közül itt most csak a reláció műveletére szándékozok kitérni.
Ezen értelmezési művelet alapján a fogalmi egységek lehetnek fogalmilag önállók (függetlenek) és
fogalmilag nem önállók (függők). Szófaj szempontjából a főneveket tartjuk önálló fogalmi egységeknek,
az igéket, határozószókat és mellékneveket pedig függő fogalmi egységeknek (Kövecses 2010).
Az alábbiakban két olyan példát mutatok be, amelyeknél a fordító függő fogalmi egységeket független
fogalmi egységekkel helyettesített.
6a)

猫がどこからやってきて、長いあくびをしてから彼女の膝にひらりと跳び乗っ
た。(M 34)

6b) Valahonnan előkerült a macska, ásított egy nagyot, majd egy iramodással ott termett a nő
térdén, aki megvakargatta az állat füle tövét. (E 19)
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A hirari (ひらり, jelentése: fürgén, gyorsan) szófaját tekintve határozószó, így függő fogalmi egységnek számít, a célnyelvi megfelelője az iramodással pedig igéből képzett főnév, tehát önálló fogalmi egységként funkcionál. Meg kell említeni, hogy a mentális szkennelést tekintve mindkét esetben összefoglaló
szkennelésről van szó.
7a)

彼女はきれいさっぱり何もかも持っていってしまったのだ。(M 39)

7b) Kirámolt, az égvilágon mindent magával vitt. (E 24)
A sappari (さっぱり, jelentése: teljesen, egészen, száz százalékban) szintén határozószó (függő fogalom), az égvilágon pedig főnév (önálló fogalom).

4. Összefoglaló
Zárásképp fontosnak tartom leszögezni, hogy megállapításaim szigorúan a vizsgált korpuszon alapulnak. A vizsgálódásom eredményei és az ezekkel kapcsolatos meglátásaim korlátozott érvényűek a felölelt
korpusz kiterjedéséből és a szépirodalomra való korlátozódásaikból kifolyólag.
Dolgozatomban a japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fordítás szempontú (kvantitatív) elemzéseire támaszkodva arra kerestem választ, hogy ezen szócsoport magyar nyelvre történő megfeleltetéseinél milyen „osztályeltolódások” (class-shift) figyelhetők meg, továbbá milyen kognitív folyamatok, azaz
értelmezési műveletek játszanak szerepet.
Az „osztályeltolódásokat” a határozószókként funkcionáló japán onomatopoeiáknál vizsgáltam, mivel
a japán hangutánzó és hangulatfestő szavak többsége szófajilag a határozószók csoportjába tartozik (Tamori
et al. 1999). Elemzéseim alapján a leggyakrabban előforduló „osztályeltolódások” a következők:
a) IKERÍTÉSES ONOMATOPOEIA + IGE → IGE
b) „EGYELEMŰ” (SINGLETON) ONOMATOPOEIA + IGE → IGE
c) „EGYELEMŰ” (SINGLETON) ONOMATOPOEIA + to (partikula) → melléknév +-an, -en, -on
Ezen eredményből arra következtettem, hogy különböző grammatikai struktúrák ugyanazt a fogalmitapasztalati tartalmat közvetíthetik, ez pedig alátámasztja azt a kognitív nyelvészeti felfogást, miszerint nem
a grammatikai struktúrák határozzák meg a gondolkodásunkat, hanem ugyanannak a tartalomnak az általuk
történő konceptualizációja. A japán ikerítéses onomatopoeia + ige és egyelemű” (sinleton) onomatopoei + ige
grammatikai struktúrákkal konceptualizált tartalmakat a magyarban legtöbb esetben igével, az „egyelemű”
(singleton) onomatopoei + to (partikula)” grammatikai struktúrával interpretált tartalmakat pedig melléknév + -an, -en, -on mód- vagy állapothatározó rag szerkezettel konceptualizálta a fordító.
A fordítási stratégiák értelmezési műveletek szempontjából történő vizsgálatánál, amelyeknél a figyelemmel és átfogó képpel kapcsolatos műveletekre fektettem a hangsúlyt, világossá vált számomra, hogy a
japán onomatopoeiák fordításánál nemcsak „egyszerű” lexikai megfeleltetésekről van szó, hanem összetett kognitív folyamatokról, amelyekre azért van szükség, hogy a fordító az adott japán onomatopoeia
által közvetített jelentésárnyalatokat is át tudja menteni a célnyelvi szövegbe. A vizsgált korpuszban ilyen
kognitív folyamatok voltak pl. a figyelem fókuszában megnyilvánuló rekonceptualizációk, a dinamikus
szituációk statikusan láttatása, a forrásnyelvben jelentkező függő fogalmak önálló fogalmaként történő
rekonceptualizálása.
A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fordítás szempontú vizsgálatának a kognitív nyelvészet
oldaláról történő megközelítése segítségünkre lehet ezen szócsoport átváltási műveleteinek magyarázatában és megértésében, ahogyan ezt jelen tanulmány is igazolja.
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OLVASÓ A TÖRTÉNETBEN
A könyv, az irodalom és az olvasás nyomában
n

Utasi Anikó88
n
A dolgozat a könyv, az irodalom, s ezen belül a költészet, valamint magának az olvasás
aktusának jelenlétét kutatja a világ- és a magyar irodalom gyermekekhez szóló műveiben.
A szerző arra keresi a választ, vajon a népmesék, a klasszikus műmesék, a kortárs mesék,
a meseregények, meg az ifjúsági regények hősei tudnak-e egyáltalán olvasni, mit olvasnak,
milyen a könyvhöz és általában az irodalomhoz való viszonyuk.
Kulcsszavak: gyermekirodalom, ifjúsági irodalom, gyermekhősök, népmesék, műmesék,
meseregények, ifjúsági regények, könyv, olvasó

n

Él-e még a könyv?
Sok szó elhangzott már az utóbbi egy-két évtizedben arról, hogy a könyv mint média egyre inkább
háttérbe kerül, hiszen a televízió, az internet szinte teljesen kiszorítja az olvasást, az arról való beszélgetést.
Számos olvasásszociológiai, lélektani kutatás, felmérés tanúskodik erről a tendenciáról.89
A különböző tudományos konferenciák, szemináriumok témája is sokszor az, hogy mit olvasnak a
gyerekek napjainkban; olvasnak-e egyáltalán; a könyv a XXI. században tényleg elvesztette-e varázsát; a
jövő generációk életében egyáltalán helyet kap-e az olvasása, vagy a „bit-agyú gyerekek”90 végleg hátat
fordítanak ennek a tevékenységnek. Keressük az okokat, a válaszokat. A szomorú tény marad: a ma gyermeke igen keveset olvas.
És vajon mi a helyzet a gyermekirodalom hőseivel? Mit jelent az ő számukra a könyv, az olvasás, az
irodalom?

Tudnak-e olvasni a népmesék hősei?
A népmesékben, persze, nincsenek könyvek. Ki tudja, tudnak-e olvasni egyáltalán ezek a mesehősök. Hiszen jobb dolguk is akad: el kell pusztítani a hétfejű sárkányt, le kell szállni az alvilágba és felhozni onnan az elrabolt királylányt, vagy éppen a gonosz boszorkányt kell legyőzni. Tehát az olvasásra, az
irodalomra nem jut sem idő, sem erő.
Viszont a népmesék modern variánsaiban a szereplők már telefonálnak, vonaton utaznak, és bezzeg
a könyvet is a kezükbe veszik!
Egy bácskai magyar népmesében volt egy öreg jóságos király. Gyönyörű kertjében egy csodálatos almafa nőtt: reggel kivirágzott, délben már gyümölcsök mutatkoztak rajta, estére pedig beértek, de
88
89
90

Utasi Anikó magiszter, főiskolai tanár, Óvóképző Szakfőiskola, Újvidék, anikoutasi@gmail.com
Példaként megemlíthetnénk Nagy Attila Mi lesz veled, olvasó? című vizsgálatát (KOMÁROMI szerk. 2001: 271–282).
A „bit-agyú gyerekekről”, akik idejük nagy részét a számítógép előtt töltik, Boldizsár Ildikó ír A bit-agyú gyerekek és a mese
című cikkében (BOLDIZSÁR 2004: 147).
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reggelre az utolsó szemig eltűnt a fáról az alma. A király fia elhatározza, ő majd megőrzi. Megkéri apját,
vitessen neki oda egy ágyat. „Hát úgy is volt. Ifjú szép Árgyélus vitt ki magának oda könyveket, cigarettát,
olvasgatott, cigarettázott, hol sétált egy kicsit, vagy éppen lefeküdt az ágyra – hát egyszer csak jött valami
szellő, megfújta Árgyélust, az elaludt, s mire felébredt, már nem volt semmi”91 (Tündér Ilona meg az ifjú
szép Árgyélus).
Megemlíthetnénk akár Ámi Lajos meséjét is: Király Kis Miklós nem lel az országban olyan szép nőt,
akit elvegyen. Az újságból olvasta, hogy Tündér Tercia világszépasszonya is létezik a földön. Ezúttal már a
kissé hosszúra sikeredett címből értesülünk a főhős olvasási készségéről, melynek révén arra az elhatározásra jut, hogy addig nem nyugszik, míg meg nem találja a tündért, és el nem veszi feleségül.92
Lázár Ervin azután Áminak ezt a meséjét átülteti sajátos mesevilágába, átkomponálja a történetet, az
olvasási jelenetet A legkisebb boszorkányban is megtaláljuk:
„Miklós egy újságot lobogtatott az anyja előtt.
– Nem érti, anyám? Az áll itt az újságban, hogy Tündér Tercia a világ legszebb lánya. Márpedig én
nem veszek mást feleségül, csakis a világ legszebb lányát” (LÁZÁR 2001).

Mi a helyzet a műmesékben?
A klasszikus műmesékben (Perrault, Grimm) semmivel sem jobb a helyzet, mint a népmesékben.
Nyoma sincs a könyvnek. Mivel ezek a szerzők is elsősorban a népmese hagyományára támaszkodnak,
szövegeikben megtartják annak szellemét, hangulatát, teljes jellegét. Egy kissé átdolgozzák ugyan, stilizálják a népköltészeti anyagot, szépirodalmi köntösbe öltöztetve a mesét, de annak lényegén mit sem
változtatnak.

Andersen asztala
Ellenben Hans Christian Andersen megjelenésével a könyvek is föltűnnek a mesében. A dán író gyermekhősei számára az élet jelentős tartozékai, a játékszerek mellett egyaránt fontos rekvizitumai lesznek
a gyermekkornak, valódi értéket és gazdagságot képviselnek. Szüntelenül ott látjuk őket az író kellemes,
intim hangulatú enteriőrjeiben (ahol a cserépkályhában halkan pattog a tűz, a falakon arcképek függnek,
a padlón hatalmas, oroszlándíszes tetejű kínai vázák pompáznak, hintaszékek, selyemhuzatú heverők
állnak), egy kötelezően nagyméretű asztalon legtöbbször valamilyen képeskönyv, mesegyűjtemény vagy
állatokról szóló album formájában.
A gyerekek szeretik átlapozni a könyveket, „amelyek százszor száz tallérba kerültek” (A fenyőfa). A
kis királylány is egy olyan képeskönyvet birtokol, „aminek fél ország az ára”, s naphosszat ezt nézegeti,
bátyjai viszont iskolába járnak, jó tanulók, „gyémánt palavesszővel arany palatáblára írtak, szépen olvastak” (A vadhattyúk). Kay és Gerda pedig „kinn ültek a csöppnyi kertjükben, és állatokat meg madarakat
nézegettek egy nagy képeskönyvben” (A hókirálynő).
A mesemondás, illetve -hallgatás, vagyis a „mese a mesében” szituációja is gyakori Hans Christian
Andersen opusában. „Előveszem a meséskönyvemet, és mesélek belőle a gyerekeknek. Azok csöndben
ülnek, hallgatnak...” – így szól az öreg December anyóka (Tizenketten a postakocsin). Nemcsak a szerző
gyermekhősei kedvelik a meséket, hanem a felnőttek is. Az író ezúttal is eltörli a gyermek- és a felnőttkor
közötti éles határt. A szultánkisasszony szülei nagyon szeretik őket, az anya a tanulságosakat, az apa pedig
91
92

A mesét egy csantavéri parasztasszony mesélte el. Lásd a Szélördög című kötetben (PENAVIN–JÉKELY 1971).
Ámi Lajos meséjét Lázár Ervin dolgozta át gyerekek számára (LÁZÁR 2002).
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a mulatságosakat. Az ifjú ezért nászajándékul nem hoz nekik semmi mást, mint egy mesét (A repülő láda).
Néha a felnőttek sokkal nagyobb türelmetlenséggel várják a mesét, mint a gyerekszereplők. A lidércek a
városban vannak című elbeszélés főhőse szüntelenül a mesére gondol, mintha más nem is létezne a földkerekségen. „Hát nem volt még elég a meséből?” – förmed rá a láp asszonya.

Robinson „az emberiség közös kincse”
Az ifjúsági regényekben a könyv azután szinte mindig szerepel. Ezek a hősök, mint például a Traverséi,
a mesék mellett már (leginkább kaland)regényeket is olvasnak.
Egy alkalommal, amidőn Jane, A csudálatos Mary egyik hőse, megbetegszik, öccse a vigasztalására
siet: „Meséljek neked valamelyik könyvből?”
Máskor meg a kimenőjéből visszatérő Maryt ezekkel a kérdésekkel ostromolják a gyerekek:
„– Hol volt? – kérdezték.
– Tündérországban – felelte Mary Poppins.
– Látta-e Hamupipőkét? – kérdezte Jane.
– Mit, Hamupipőkét? Nem én! – mondta megvető hangon Mary. – Még csak az kellett volna!
– Vagy Robinson Crusoe-t? – kérdezte Michael.
– Robinson Crusoe-t? Piha! – mondta nyersen Mary.”
Érdekes, hogy Defoe műve mennyire foglalkoztatja a gyermeki képzeletet. Igaz, már Szerb Antal
megállapította, hogy a „Robinson az emberiség közös kincse; mindnyájan rajta nevelődtünk, akárcsak a
Gulliver utazásain” (SZERB 1962: 391). Talán nem is kell annyira csodálkoznunk, hisz Robinson alakja a mai napig inspirál, Robinson örök téma, és nemcsak az írók számára, hanem a képzőművészeket is
megihleti. Gondoljunk csak Tullio Pericoli grafikájára (Robinson és eszközei, 1984), mely mintegy vizuális
listaként tárja elénk a hajótörés maradványait, a különböző tárgyakat, melyek pókhálószerű vonalakkal
kapcsolódnak Crusoe világoskék tengerészkabátos, hosszú szakállas, vaksin hunyorgó figurájához.
Umberto Eco írja egyébként, hogy az irodalomtörténet bővelkedik a tárgyak megszállott halmozásában és listáiban. Ezek a felsorolások olykor szegényesek és a legszükségesebbekre korlátozódnak, „mint a
hajótörés maradványai, amelyek lehetővé teszik az életet Robinson számára a szigeten, vagy Tom Sawyer
Mark Twain által bemutatott szerény kincsestára” (ECO 2009: 67).
Astrid Lindgren gyermekhősei nemcsak hogy ismerik, olvasták Defoe regényét, amint ez az alábbi
idézetből kiderül: „– Honnan veszed te ezt a Robinson Crusoe-t? – kérdezte Tomitól Pippi. – Honnan
veszi? – szólt közbe fitymálóan Annika. – Hát olvasta! Egy könyvből! Ami a papámé volt, sőt még a nagypapámé! Meg annak az apjáé!” (Harisnyás Pippi), hanem a saját „robinzonádjukat” is meg szeretnék élni.
Robinson alakja tehát játékukban is megjelenik. Pippi, Annika és Tomi, alkalomadtán, ki is próbálják
„ama híres hajótörött” kalandját.
A „robinzonád” motívumát a Tom Sawyer kalandjaiban is megtaláljuk, a szigetre szökés epizódjában.
Habár Mark Twain nem említi sem Daniel Defoe-t, sem pedig Robinsont, feltételezhetjük, hogy hősei épp
innen merítették az ihletet ehhez az akciójukhoz.
Emellett Tom Sawyer kalóztörténeteket is olvas. Erről tanúskodnak a Véreskezű vagy a Tengerek
Haramiája címek is, melyeket barátainak szállít „kedvenc irodalmi művei alapján”.
Valószínűleg az indiánregényeket is ismeri, talán éppen Cooper könyveit, melyek nyomán az indiánosdi
terve is felötlik. Tom felszólítja társait, „hagyják abba a kalózságot, és legyenek a változatosság kedvéért
indiánok. Ez az ötlet sikert aratott, nemsokára tetőtől talpig bekenték magukat fekete iszappal. Olyanok
voltak, mint a csíkos zebrák. Persze, mindnyájan törzsfőnökök lettek…”
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Azután Tom és Joe Harper robinhoodosdit is játszanak, „könyvből” mondják el az egész történetet,
pontosan követve a regény eseményeit, olykor össze is vitatkoznak, ha valamelyikük eltér a forgatókönyvtől: „Erre »keményebb« küzdelembe fogtak, a nagy munkában egészen kiizzadtak és lihegtek. Időnként
Tom felordított:
– Ess már el, ess már el!
– Nem esem el. Azért se én esem el, neked kellene meghalnod, te kaptál súlyosabb sebeket!
– Az nem számít, te szamár. Én nem eshetem el, így van a könyvben! […]
A tekintélyek ellen persze mit sem lehetett tenni, így Joe engedelmesen megfordult, megkapta a
»hatalmas vágást« és elesett.
– Most, – mondta Joe, mikor fölkelt, – te hagyd magad megölni. Fordulj meg, amit én elszenvedek,
neked is el kell tűrnöd.
De nincs a könyvben! Nem tehetem meg!
Fütyülök rá, most megöllek.”

A kincses sziget írója: Fridolf
Különben Pippiék is emlegetik a kalózokat „robinzonságuk” idején. A svéd írónő gyermekhősei tehát
Defoe könyve mellett elolvasták Robert L. Stevenson híres művét is, még ha később a szerző nevét nem is
tudják felidézni. A tábortűz mellett Pippi egy dalt énekel, melyről Tomi azt állítja, hogy egy kalózkönyvből ismeri:
„– Kalózkönyvből – biggyesztette az ajkát Annika. – Hogy ne kacagjak! A kincses szigetből talán!
– Mért, és az talán nem kalózkönyv? – förmedt húgára Tomi, s máris parázs veszekedés kezdődött volna, ha Pippi nem szól közbe, hogy a könyvet ő ugyan nem ismeri, szerzőjével azonban évek óta
puszipajtások!
– Nahát! – csapta össze a tenyerét Annika, aki kénytelen volt bevallani, hogy a szerző nevét elfelejtette. – És hogy hívják?
– Fridolf – mondta Pippi, s ebben mindnyájan megnyugodtak. (Történetesen Tominak sem jutott
eszébe a kalózkönyv írójának neve.)”
Pippire amúgy is jellemző az élénk gyermeki fantázia, többszöri füllentésen kapjuk a regény során,
mindig van valamilyen különös elemesélni való története, melytől a felnőtteknek természetesen égnek
áll a haja. Ilyen, mondjuk, a kislány esete a repülő tehénnel, mellyel állítólag a vonaton találkozott: „Leült
velem szemben a padra [mármint a tehén]”, vág Laura néni szavaiba Pippi, „és elkezdte ide-oda forgatni
a menetrendkönyvet, tudniillik meg akarta tudni, mikor érkezünk Fallköpingbe.” Már azért is érdemes
megemlítenünk ezt a részletet, hiszen ez a derék szarvasmarha tud olvasni!
Nemcsak a robinzonosdi és kalózosdi a két párhuzam, melyet megvonhatunk Lindgren és Twain
regényei között. Pippit is kiemelhetnénk, mert ő egy nőnemű Huckleberry Finn valójában. E két alak
hasonmása egymásnak a gyermekirodalomban. Mindketten a saját törvényeik szerint élnek, teljes szabadságot élveznek, nem kell iskolába járniuk, sem szót fogadniuk senkinek. Persze, ez az életforma nagyon
vonzó nemcsak a többi gyermekhős, hanem feltehetőleg a potenciális ifjú (és talán a nem annyira fiatal)
regényolvasó számára is.

Mi mindent tud Thomas Sawyer?
Magától értetődik, hogy Tom Sawyer eszményképe Huck Finn, mivel barátjának nem kellett „se
mosdania, se tiszta ruhát öltenie és gyönyörűen tudott káromkodni”. Tomról elsősorban a kópéságai jutnak
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eszünkbe, maga az író is azt mondja nekünk, hogy „nem állt éppen mintagyerek hírében városszerte”,
mégis, eddig összeállítottuk könyveinek sorát, mely alapján leszögezhetjük, hogy Tom elég sokat olvas;
ha figyelmesen tanulmányozzuk Mark Twain szövegét, alaposan meglepődhetünk azon, mi mindent tud
Thomas Sawyer. A kincskereső jelenet is erre enged következtetni. Tom éppen azt magyarázza Hucknak,
hogy a rablók egészen különleges helyeken ássák el zsákmányukat, szigeteken, öreg fák tövében, „de
legtöbbször olyan ház küszöbe alatt, ahol kísértetek járnak”, azután pedig vagy elfelejtik a rejtekhelyet és
a titkos jelet, vagy egyszerűen meghalnak:
„– […] A kincs aztán hosszú ideig ott marad, ott rozsdásodik, egyszerre csak valaki talál egy öreg,
sárga papírdarabot, amelyiken rajta van, hogyan lehet a kincset megtalálni. Ezt a papírt persze egy hétig
is kell böngészni, mert nem rendes betűkkel van írva, hanem titkos jelekkel. És hieroglifákkal.
– Hierog … mikkel?
– Hieroglifák. Tudod, azok olyan képek és rajzok, amik jelentenek valamit. Érted?”

Egy művelt paripa: Negro Kaballo
Azonban nemcsak Tom Sawyer ilyen olvasott a gyermekirodalomban.
Itt van mindjárt Erich Kästner Negro Kaballója (Május 35), aki jóllehet ló, de igen művelt, gimnáziumot végzett pára; kapásból idézi Goethét és Lessinget, kívülről tudja „valamennyi klasszikus nevét és
műveit”. Az irodalmi társasjátékban, melynek résztvevői a paripán kívül Ringlhut bácsi és unokaöccse,
Konrád, „a ló úgy nyert, mint a parancsolat”. A nagybácsi teljesen csődöt mondott („Szinte hihetetlen: de
csakugyan azt állította, hogy Schiller A harang című versét Goethe írta!”), mint gyógyszerész tudta ugyan,
hogy milyen betegségekben szenvedtek a költők és miben haltak meg, de műveiket egytől egyig elfelejtette. Konrádnak pedig nem erős oldala az irodalom, inkább a számtan megy neki, ezért az iskolában,
büntetésből, azt a feladatot kapja, hogy írjon fogalmazást a Csendes-óceánról. Tehát ebben a pillanatban
figyelmét egyedül a földrajzi atlasz köti le.
Alice szintén sok mesét olvasott már, „olyan gyerekekről, akik megégtek, vagy akiket fölfaltak a
vadállatok, vagy más, ehhez hasonló kellemetlenség érte őket”. Carroll hősnője mégis inkább a költészetet
kedveli, rengeteg verset ismer, csak valahogy, amikor föl akarja őket mondani, soha „nem azok a szavak
jöttek a nyelvére, amelyek szoktak” (Alice Csodaországban).
Ne feledjük el azt a tényt sem, hogy Alice története az olvasás aktusával kezdődik. Habár a könyv,
amelybe a kislány nénje belemerült, nem éppen a gyermeki ízlésnek megfelelő: „Mit ér egy könyv – gondolta Alice – képek meg versek nélkül?”

Írástudók és írástudatlanok
Ezekkel a szereplőkkel ellentétben a gyermekirodalomban találkozunk olyanokkal is, akik tulajdonképpen írástudatlanok, esetleg most tanulnak írni-olvasni, kisebb vagy nagyobb sikerrel. Collodi Pinocchiója
kezdetben nem sokat hederít a könyvre. Ábécéjét, melyet Dzsepettó szerzett neki eladván egyetlen zekéjét,
rögtön elherdálja négy krajcárért, hogy belépőjegyet vehessen rajta a bábszínházba. A fabábu könnyű szívvel
szabadul meg a könyvektől Játékországban is, ahol a többi kölyökkel együtt „könyvet nem is láttak” öt hónapig. Csak a regény végén, amikor hús-vér kisfiú lesz belőle (s ebben a pillanatban, egyes irodalomkritikusok
találó megállapítása szerint, rögtön unalmas, színtelen figurává vedlik), változik meg Pinocchió könyvhöz
való viszonya. Megtakarított filléreiből könyveket vásárol, s szorgalmasan tanul írni, olvasni, számolni.
Pippi sem tud jól olvasni és számolni, írni is csak éppen annyira, hogy összehozzon egy születésnapi
meghívót. Nem ismeri az összes betűt, tehát hosszabb terjedelmű regényekkel nem is tudna megbirkózni.
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Az iskola sem érdekli különösképpen, a tanítónőhöz is csak azért „néz be”, hogy kölcsönkérjen néhány
betűt és számjegyet, arra az esetre, ha legközelebb szüksége lenne rájuk.

Szenvedélyes olvasók
Heidivel már egészen más a helyzet. Johanna Spyri gyermekhőse kezdetben szintén nem tud olvasni,
sehogy sem képes megtanulni a betűket, később mégis sikerrel jár, sőt az olvasás valóságos szenvedélyévé
válik, legkedvesebb időtöltése lesz. A kislány tehát a teljes tudatlanságból eljut odáig, hogy megértsen és
átérezzen egy irodalmi szöveget: „nagyon át tudott élni mindent, ami a mesében történt, ezért a mesék
szereplőivel közeli kapcsolatba került…” (Heidi).
Heidi immár az „igazi olvasó” megtestesítője, akinek „az olvasás életfunkció és ellenállhatatlan kényszer”.93 A gyönyörű képeskönyvet, melyet Klára nagymamájától kapott, párnája alatt tartja, még éjszakára
sem akar megválni tőle: „A könyv volt a legnagyobb kincse.”
Gyakran olvas föl hangosan szeretteinek is, ilyenkor még szebbnek találja a meséket:
„Heidi ott ült Klára mellett, és mesét olvasott neki. Látszott rajta, mennyire örül annak az új világnak, ami most egyszerre megnyílt előtte. A fekete betűkből emberek és tárgyak léptek elő, életre keltek,
életükből szívet dobogtató történetek kerekedtek ki.”
Barátját, Pétert is megtanítja olvasni egy ábécéskönyvecskéből, melyben mondókák is vannak. Habár
a fiú, ha csak lehet, igyekszik az olvasás könnyebb végét fogni, a számára nehéz és hosszú szavakat egyszerűen kihagyja.

Nyilas Misi olvasmányjegyzéke
Szenvedélyes olvasó Nyilas Misi is a Légy jó mindhaláligban szinte falja a könyveket, „olvas, ahelyett,
hogy tanulna”. Számára a könyvtár csodálatos, mesés színhely: „istenem, egy olyan szoba, ahol csak könyv
van, ennél tündéribbet elképzelni sem tudott”. Misi repertoárján leginkább mesék, fabulák, versek, regények szerepelnek. Íme a kisdiák teljes olvasmányjegyzéke:

93

•

Egy Csokonai Vitéz Mihályról szóló könyv: A tizenkét éves gimnazista már egy év óta ácsingózik a szép, rózsaszín fedelű könyv után, melyet egy antikvárium kirakatában vett észre. Mindennap, iskolába menet, mindig odapillant, megvan-e még a kötet. Utóbb meg is veszi megspórolt pénzéből. (Ismét egy gyermekhős, aki saját pénzéből könyvet vásárol magának!) Misi „rendkívüli és kimondhatatlan gyönyöröket élvezett, hogy neki van egy saját vásárlású, igazi, vastag
könyve, amire ráírta a nevét”. Végül a vágy könyve mégiscsak csalódást okoz számára, hiszen nem
Csokonai verseit tartalmazza, mint ahogy ő gondolta, „hanem valami fecsegés az életéről”.

•

Ezeregyéj: „s neki még soha nem volt igazi könyve, csak amit tavaly kapott az elsőben, vizsgán, az Ezeregyéj jutalomkönyv”.

•

A szív című regény jelenlegi kedvence Misinek, melynek szerzőjéről nem esik említés, de gyaníthatjuk,
hogy De Amicisről lehet szó, a XIX. század végének népszerű írójáról: „a könyvre gondolt
[tudniillik Misinek a „sárgás, finom bőrkönyvecskéjéről” van szó, amelybe üres lapokat
köttetett], hogy abba bele fogja írni A szívet, mert elhatározta, hogy mindennek le fogja írni
a tartalmát, amit csak olvas, és most legszebb A szív”.

Az igazi olvasóról írja Szerb Antal: „Vannak, akik szórakozásból olvasnak, és vannak, akik műveltségüket akarják olvasmányaikkal gyarapítani; de én a harmadik olvasóra gondolok, arra, akinek az olvasás életfunkció és ellenállhatatlan kényszer
– csak ez az igazi olvasó” (SZERB 1962: XI.).
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•

Phaedrus meséi a Békési-féle latin nyelvtanban: Misi le szeretné fordítani „az összes mesét,
ami a nyelvtan hátuljában van”.

•

A Történelmi Arcképcsarnok füzetei, Ország-Világ: „Egyik osztálytársától megvett egy füzetet
öt krajcárért a Történelmi Arcképcsarnokból”; „Hát ott maradt a szobában […] Aztán egyet
gondolt. Minden csengetéskor kiöntött egy-egy kanállal [a hashajtóból], s kilöttyintette az
ablakon. Közben a Történelmi Arcképcsarnokot olvasta.”

Misi Törökéknél is kapcsolatba kerül a könyvvel: „Ők [Misi és Török bácsi] nagyon szerették egymást,
mert tavaly egész télen együtt bújták a könyveket abban a belső szobában, a bácsi regényt olvasott, ő meg a
régi Ország-Világot…” A kisdiák máskor is forgatja ezt a kiadványt: „Tavaly olvasott egy regényt az OrszágVilágban, egy régi-régi kötetben…”
•

Saját bevallása szerint Petőfi Sándor összes költeményét elolvasta, amint ez az Orczyval folytatott párbeszédből ki is derül:

„Orczy később azt kérdezte:
– Nekünk megvan Petőfi minden verse, megmutassam?
– Nekünk is. Én mind elolvastam.
– Mit?
– Petőfit.
[…]
– Minden versét?
– Igen.
[…]
– Az egész Petőfit elolvastad? – kérdezte Orczy.
– Az egészet, igen, édesanyámnak felolvastam tavaly mind, meg magamba is.”
Jókai Mór több címmel is szerepel: A kétszarvú ember, Ősmagyar mesék, A bolondok grófja, A debreceni lunátikus: Törökéknél „Jókait is olvasott. A kétszarvú embert meg az Ősmagyar meséket…”
És ismét Orczyval beszélgetve derül ki, mit olvasott még Misi a „legnagyobb regényírótól”:
„– Én azt olvastam, hogy A bolondok grófja, meg tavaly, hogy egy hősnek megnyúzták a fejét, és kecskebak fejebőrét ráhúzták. És az ránőtt, és kétszarvú ember lett belőle.
[…]
– De A bolondok grófja még sokkal gyönyörűbb volt. meg A debreceni lunátikus a legislegszebb.”
•

•

A kis Nyilas kezébe olyan könyv is kerül, amely nem neki való: „tavaly olvasott egy regényt […],
s abban olyan furcsa dolgok voltak, amit ő nem is értett meg azt gondolta, hogy az csak regény:
a férfiak s nők egymás közt olyan furcsa viszonyban vannak, amit ő nem akart elhinni...”

•

Misi olvasmányai között egyéb mesék, legendák is szerepelnek: „eszébe jutott a mese, hogy az
óriás addig hordta a hegyet, míg a lába, dereka, nyaka mind elkopott, s koponyája görgött az
utolsó görönggyel, s akkor jött a Jézus Krisztus, felvette a szorgalmas koponyát, s azt mondta
neki: »Fiam, én megbocsátok neked« – s megcsókolta a szuvas öreg csontot, s akkor megváltott fehér dalia lett az óriásból…”

Valóságos költők
Micimackó óta tudjuk, hogy a gyermekirodalomban valódi poéták is léteznek. Mackó amellett, hogy
tud olvasni, Milne meseregényében folyton versikéket költ, illetve dúdolja azokat (Micimackó). A Százhol-

131

TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK

Ut a si

An i k ó

das Pagony többi lakója közül Nyuszi a legügyesebb, jól olvas és ír, hiszen ő „nagyon okos és ravasz”. Persze
nyilván nem annyira, mint Róbert Gida, „ugyanis, csak ő tudott helyesen írni az egész erdőben”. Füles
például három pálcikából ki tudja rakni a nagy A betűt, melyről Malacka azt gondolja, hogy „talán valami
kelepce vagy efféle”. Bagoly, aki egyébként nagy bölcsnek tartja magát, a tulajdon nevét „Bagoj”-nak írja,
emellett „nagyszerűen ki tudta betűzni a saját nevét s még azt is, hogy »elengedhetetlen«, és általában egész
kényelmesen tudott olvasni”, mégis Róbert Gida „Elmentem. Dógomvan”– üzenetét csak Nyuszi segédletével tudja kiböngészni. Végül arra a megállapításra jut, hogy ez a bizonyos Van Dógom úr egy pettyes, növény nevű dán, illetve holland származású egyén lehet. Végül minden állat az Erdőben megtudja a teljes igazságot, hogy gazdájuk mivel tölti reggeli óráit: „Hát tanul. Műveltséget szerez. Tudományt szed magába.”
Egy másik erdőben94 szintén fontos szerepet kap az irodalom, a költészet. Az itt lakó lények is tudnak
nagyjából írni, illetve olvasni, akárcsak Milne meseregényének figurái. Noha itt sem tökéletes minden,
már ami a tudást illeti:
„– Hányadik betű az ábécében az a? – kérdezte Vacskamati.
– Hátulról vagy elölről számítva? – érdeklődött Aromo…”
Mindez természetesen nem gátolja meg Lázár hőseit abban, hogy költői versenyt hirdessenek. Bruckner
Szigfrid az Anyám tyúkjával próbálkozik, de a többiek leleplezik a csalást:
„– Na jó – mondta újra Bruckner Szigfrid – akkor nem az Anyám tyúkját mondom.
– Elkezdte:
– Apám tyúkja, írta Bruckner Szigfrid.
Ej, tyúkapó, mi a kő, itt bent
lakik a szobában kend?”
Mondanunk sem kell, hogy az oroszlán ezen pastiche-a sem arat osztatlan sikert. Azután szépen
sorjáznak a különböző, lázári humorral, szójátékkal átitatott költemények. Azonban mindegyikben találnak valami kivetnivalót a versenyzők: vagy nincs bennük rím, esetleg érthetetlenek, vagy egyszerűen nem
vers az, ami elhangzott. Az első díjat Dömdödöm95 nyeri el a legvégén, annak dacára, hogy mindenki tudja
róla, „hogy csak annyit tud mondani, dömdödöm”.

A könyvek nem csak olvasásra valók
Olykor, szükség szerint, fegyver is válhat belőlük. Pinocchiót ágyúzzák velük a fiúk („röpültek az
olvasókönyvek, nyelvtanok, számtanok, földrajzok”), különösen egy kemény kötésű, vaskos matematikakönyv tűnik nekik alkalmasnak a lövöldözésre.
Azután a könyv különböző célok elérésére is szolgál. Tom Sawyer, aki talán soha „nem éhezett olyan
lelki táplálék után, mint a biblia”, mégis szeretné megnyerni iskolai díjként, hogy népszerűségre és dicsőségre tegyen szert. Továbbá a könyv a csábítás, sőt a bosszú eszköze is: Becky a szünetben „az iskolaépület mögött egy kis padon ült, és egész vidáman egy képeskönyvet nézegetett Alfred Temple-lel”. A kislány
el is éri azt, amit akart, hiszen „a féltékenység tüze száguldott Tom ereiben”. A másik fiú viszont, amikor
rájön, hogy kihasználták, dühében leönti tintával Tom Sawyer olvasókönyvét.
A könyv az epekedés tárgya is (a könyv iránti hatalmas sóvárgást már láttuk Nyilas Misinél), Mark
Twain regényében pedig az összes gyerek majd meghal a kíváncsiságtól, hogy Dobbins úr titokzatos
94
95

Lázár Ervin Négyszögletű Kerek Erdőjében
A Dömdödöm szót, illetve nevet Lázár talán Ottlik Gézától kölcsönözte. Habár erre, tudtommal, még nem figyelt fel senki.
Az Iskola a határon-ban olvassuk: „Századosi egyenruhát viselt, és elég magas, sovány, korán őszülő fiú volt. Szeredyt feltartóztatta a küszöbön, és egy pillanatig szótlanul nézett a szemébe, merev kis mosollyal az arcán. Aztán két szót mondott neki,
két végletes szót, amiből csak ilyen morgásfélét értettem: – Dödöm. Dömdödöm” (OTTLIK 1983: 191).
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könyvébe belepillanthasson egyszer. A zár alatt tartott könyvet Beckynek egy óvatlan pillanatban sikerül
megkaparintania. A nagy sietségében azonban eltépi az Anatómia első oldalán díszelgő gyönyörű képet.
Tom nemeslelkűségből magára vállalja a tettet és az ezzel járó legszörnyűbb verést, amelyet a tanító valaha
is kiutalt. Tehát a könyvért még büntetést is el kell viselni.
Sőt, a könyvbe bele lehet menni!
Darvasi László meseregényének96 főhőse, a furcsa kis manógyerek, a trapitizés mellett olyan természetes adottsággal rendelkezik, hogy képes átmenni az egyik meséből a másikba.
Mary Poppins óta talán nem is találkoztunk olyan regényhőssel, akinek hasonló képességei lettek
volna. Mary kimenőnapján barátját, a Gyufaárus Bertit látogatja meg, aki a kövezetre színes krétával képet
rajzol éppen, ekkor vetődik fel a nagyszerű ötlet: miért ne mennének bele a képbe („Még egyre fogta két
kezét [Berti a Maryét], s egyenesen kihúzta az utcából, el a vaskerítésektől és lámpaoszlopoktól, be a kép
kellős közepébe. Püff, ott is voltak már, benn a képben!”).
Darvasi igen jól ismeri a gyermeki lelket és gondolkodásmódot: belemenni a képbe (vagy a mesébe,
mindegy) – ki ne szerette volna ezt megtenni közülünk gyermekkorában legalább egy ízben!
Trapiti tehát, aki Kavicsváron Bánatos Olivérnél ütött tanyát, egy kissé viseltes meséskönyvben lapozgat, amikor hirtelen az egyik képen valami furcsát vesz észre. Az illusztráción Piroska gyanútlanul sétál
az erdőben, miközben egy málnabokor mögül a farkas leselkedik, a háttérben ott dereng a vadász faházacskája is, csakhogy az ajtóra egy tábla van kifüggesztve a következő fölirattal:
„ELMENTEM SZABADSÁGRA, KÉT HÉTIG LESZEK ODA,
VESZEK ÚJ KALAPOT, CSÍKOS ZOKNIT, ÉS SOK FAGYIT
NYALOK EL, KÉSŐN KELEK, ÉS SOKÁ FEKSZEM LE.
A VADÁSZ”
Ha a vadász szabadságon van, akkor senki sem mentheti meg Piroskát és a nagymamát! Trapitinek
azonban támad egy jó gondolata: „Megvan! Kitaláltam. Elmegyünk a mesébe!” – javasolja Olivérnek. Az
ősi trapiti varázslat segítségével (háromszor egymás után azt kell mondani: trapiti), „máris ott álltak a
mesebeli erdőben”.
A kisfiú és a festő egy bömbölő, bánatos ordast talál a félelmetes fenevad helyett, aki megállás nélkül
hüppög és panaszkodik:
„– Úgy unom, hogy meg kell ennem a nagymamát! Azt is unom, hogy meg kell ennem Piroskát.
Nem tudom, kinek jutott eszébe ez az egész, és nem értem, hogy Kínától Amerikáig miért meséli minden
anyuka és apuka a kisgyerekének, hogy jön a farkas, és megeszi a nagymamát, aztán meg fölfalja Piroskát.
Ó, ez olyan borzasztó!”
Trapiti és Olivér kimenekítik a meséből a vadállatot, és elviszik Holle mamához, kóstolná meg annak
híres tökfőzelékét. A csámcsogó farkas bevallja, sokkal jobban ízlik neki ez az étel a vaníliaízű nagymamánál, mivel a vanília ízét ki nem állhatja!
Ellenben a szülők föllázadnak: amikor el szeretnék mesélni gyermekeikenek ezt a mesét, sehol sem találják benne a farkast, ezért a Főfőtanács alkalmaz egy rendes pótfarkast. „Ezért tudni kell, az már nem az
igazi farkas, aki manapság eszi meg Piroskát és a nagymamát.” Az igazi pedig Kavicsvárra költözött, fölvette
a Farkas Béla nevet, szerzett egy triciklit, és azon hordja az iskolába meg az öregek otthonába az ebédet.
Boldizsár Ildikó Darvasi művének ezt a fejezetét (A nagymamát nem eszi meg a farkas! És Piroskát
se!) a regény csúcspontjának tartja, s talán az egész magyar gyermekirodalom egyik legjobb teljesítményének (BOLDIZSÁR 2004: 131).
96

A meseregény első kötetéről van szó – Trapiti, avagy a nagy tökfőzelékháború (DARVASI 2002).
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„Lector in fabula”
„Olvasó mindig van a történetben”, vallja Umberto Eco, „az elbeszélés folyamatának nélkülözhetetlen
eleme” (ECO 1995: 5–6). Kissé szabadabban parafrazeálva a kitűnő olasz esztéta gondolatait, elmondhatjuk, hogy a lector in fabulát, a könyv, irodalom, olvasás hármasát kutatva, megtaláltuk a gyermekeknek
íródott művekben is, tehát elmondhatjuk, hogy olvasó gyermekhős szintén mindig van a történetben.

n Irodalom
BOLDIZSÁR Ildikó 2004. A bit-agyú gyerekek és a mese = Mesepoétika. Írások mesékről, gyerekekről, könyvekről,
Budapest, Akadémiai Kiadó
BOLDIZSÁR Ildikó 2004. Mi lesz veled, Hamupipőke? A magyar gyermekirodalom időszerű kérdései = Mesepoétika. Írások mesékről, gyerekekről, könyvekről. Budapest, Akadémiai Kiadó
ECO, Umberto 1995. Hat séta a fikció erdejében. Budapest, Európa Könyvkiadó
ECO, Umberto 2009. A lista mámora. Budapest, Európa Könyvkiadó
KOMÁROMI Gabriella szerk. 2001. Nagy Attila: Mi lesz veled, olvasó? = Gyermekirodalom. Budapest, Helikon Kiadó
SZERB Antal 1962. A világirodalom története. Budapest, Magvető Könyvkiadó

n Forrásmunkák
ANDERSEN, Hans Christian 1967. Andersen legszebb meséi (válogatta és gyerekeknek átdolgozta Rab Zsuzsa, második kiadás, Heinzelmann Emma rajzaival). Budapest, Móra Könyvkiadó
DARVASI László 2002. Trapiti, avagy a nagy tökfőzelékháború (illusztrálta Németh György). Budapest, Magvető
CARROLL, Lewis 1974. Alice Csodaországban (fordította Kosztolányi Dezső, átdolgozta Szobotka Tibor. Szecskó
Tamás rajzaival). Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó
COLLODI, Carlo 2003. Pinokkió (fordította Rónay György, Nagy Attila rajzaival). Felsőörs, AETERNITATIS Irodalmi Műhely
KÄSTNER, Erich 1974. Május 35 (fordította Fenyő László, Walter Trier rajzaival). Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó
LÁZÁR Ervin 2001. Hapci király (Réber László rajzaival). Budapest, Osiris Kiadó
LÁZÁR Ervin 2002. Az aranyifjítószóló madár. Ámi Lajos meséi (Réber László rajzaival). Budapest, Osiris Kiadó
LÁZÁR Ervin 2005. A Négyszögletű Kerek Erdő (Réber László rajzaival). Budapest, Osiris Kiadó
LINDGREN, Astrid 1972. Harisnyás Pippi (fordította és átdolgozta Árkos Antal, Zsoldos Vera rajzaival). Budapest,
Móra Ferenc Könyvkiadó
MILNE, A. A. 1979. Micimackó (fordította Karinthy Frigyes, Shepard, Ernest H. rajzaival). Budapest, Móra Ferenc
Könyvkiadó
MÓRICZ Zsigmond 1976. Légy jó mindhalálig (tizennegyedik kiadás, Reich Károly rajzaival). Budapest, Móra Ferenc Könyvkiadó
OTTLIK Géza 1983. Iskola a határon. Budapest, Magvető Kiadó
PENAVIN Olga–JÉKELY Zoltán 1971. Szélördög, bácskai népmesék (Penavin Olga gyűjtéséből elmesélte a gyerekeknek
Jékely Zoltán, Heinzelmann Emma rajzaival). Budapest –Újvidék, Móra Könyvkiadó–Forum Könyvkiadó
SPYRI, Johanna 1971. Heidi (fordította és átdolgozt: Fazekas László, Görög Júlia rajzaival), Budapest, Móra Könyvkiadó
TRAVERS, P. L. 1971. A csudálatos Mary (fordította Benedek Marcell, illusztrálta Shepard, Mary). Budapest, Móra Könyvkiadó
TWAIN, Mark 1953. Tom Sawyer kalandjai (sajtó alá rendezte Bodrits István), Újvidék, Testvériség-Egység Könyvkiadóvállalat
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ÉLMÉNYT NYÚJTÓ KÖRNYEZETI NEVELÉSI
PROGRAM BEMUTATÁSA
n

Major Lenke97
n
A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói 2013. március 11-e és 23-a között kéthetes, Élményt nyújtó környezeti nevelési programban vettek részt. A program egy doktori kutatómunka része, melynek célja az alsó tagozatos diákok és a tanítóképzős hallgatók környezeti
attitűdjének fejlesztése. Munkámban ennek a programnak a bemutatására törekszem.
A kéthetes program célja a tanítóképzős hallgatók és alsó tagozatos tanulók környezettudatos magatartásának fejlesztése volt. A hallgatók tanítási órák (környezetünk, illetve természet és társadalom, képzőművészet, zenei nevelés), tanórán kívüli tevékenységek
(előadások, projektmunka, kiállítás) és iskolán kívüli tevékenységek szervezésében (állatkerti látogatás, környezetvédelmi nap) és végrehajtásában vettek részt két héten keresztül.
A program ay MTTK két gyakorlóiskolájában került megrendezésre, a Széchenyi István és
a Majsai Úti Általános Iskolában. A hallgatók második, harmadik és negyedik osztályos
diákok bevonásával valósították meg a programot, összesen tizenegy osztályban. Második
osztályban a vízvédelem, harmadikban a hulladék kérdése, negyedik osztályban pedig az
energiafelhasználás témája került feldolgozásra.
A program lezárására március 23-án került sor, egy környezetvédelmi nap keretein belül,
melyet a Tanítóképző Kar épületében rendeztek meg a hallgatók. A nap jelszava: „Megérkezett a tavasz, óvjuk környezetünket.” Az esemény szervezésében húsz tanítóképzős hallgató
vett részt, és mintegy ötven alsó tagozatos diákot vártak a környezetvédelem, víz, hulladék,
energia témaköréhez kapcsolódó játékokkal, vetélkedőkkel.
Kulcsszavak: környezeti nevelés, környezeti nevelési program, környezettudatos magatartás,
attitűdvizsgálat, tanítóképzés

n

1. A kutatás elméleti háttere
1.1. A környezeti nevelés szerepe a környezettudatos magatartás kialakításában
A környezeti nevelésnek fontos szerepe van a környezet megóvásához szükséges elhivatottság kialakításában, segít a környezettel kapcsolatos problémák felfedezéséhez és azok megoldásához szükséges
készségek elsajátításában, az elsajátított ismeretek felhasználásában (NAGY C. 2008). Nagy szerepet játszik
abban, hogy a tanulók megismerjék a fenntarthatóság fogalmát, fejleszti a környezetvédelmi tudatosságukat, a természettel való jó kapcsolat kialakítására ösztönözi őket (DOPICO ÉS GARCIA-VAZQUEZ
2011; BONNETT, WILLIAMS 1998).
97
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A környezeti problémák felismerése, okainak megértése még nem elegendő, a problémák megoldásához
annak érdekében tenni akaró, elkötelezett, környezettudatos állampolgárokra van szükség (VEGA 2006).
A környezeti nevelés alapvető célkitűzése, hogy a társadalom és a természet fenntarthatósága céljából
kialakítsa az emberek környezettudatos magatartását. Ez a korábbiaktól eltérő viszonyulásokat, irányultságot igényel.
A környezeti nevelés alapfeladata tehát a környezettudatosság, a környezettudatos magatartás fejlesztése, az értékrend, az attitűd és az érzelmi viszonyulások formálása és a környezetről-társadalomról kialakítható tudás bővítése (MIKHÁZI 2006; THIENGKAMOL 2011).
A környezettel szembeni pozitív hozzáállás gyermekkorban alakítható ki (KOPNINA 2011), amikor a
gyerekek még fogékonyak a környezet hatásaira, befogadóbbak a környezeti nevelés elemei iránt, könnyebben kialakítható bennük a környezettudatos magatartás (SADIK, SARI 2010).

1.2. A környezeti nevelési programok a hagyományos oktatási rendszerben
A környezeti nevelés céljainak, feladatainak rendszerszintű, szervezett megvalósítását leghatékonyabban az általános iskolai gyakorlatba lehet beépíteni (NIKLANOVIĆ, MILJANOVIĆ 2008).
A környezeti nevelés, különösen a kisgyermekkorban, több a természettudomány oktatásánál. Ebben a
korban a tények és törvények ismereténél fontosabb a közvetlen tapasztalatszerzés. A megfelelő környezeti
nevelési programmal el tudjuk érni, hogy a gyermekek fogékonnyá váljanak a természet szépségeire, és
kialakuljon bennük a felelősségtudat a természeti környezet iránt. Fontos, hogy a gyermekek megértsék:
a természeti környezet minden tagja között kölcsönös egymásrautaltság áll fönn. Nem eléggé hatékonyak
azok a környezetvédelmi programok, amelyek csak a környezet veszélyeztetésével kapcsolatos tényeket
közlik a közösséggel. Csakis akkor lehet megoldani a környezeti problémákat, ha az attitűdjeink megváltoznak (WILSON 1994).
A környezeti nevelés interdiszciplináris jellegű (PACE 2003), tartalma beépülhet az általános iskolai tantárgyak tartalmába, a természettudományokkal foglalkozó tantárgyak tantervébe, iskolán kívüli
foglalkozások témájába egyaránt. Emiatt azonban fennáll a veszélye annak, hogy a környezeti nevelés
által közvetítendő tudás felaprózódik, felhígul a sok tantárgy tartalmán belül. Ezért van szükség intenzív
környezeti nevelési programok megvalósítására az eddig kialakult nevelési gyakorlat mellett (CARLETONHUG ÉS HUG 2010).
A környezeti nevelési programok alkalmat teremthetnek az interdiszciplinaritás megvalósítására és a
közvetlen tapasztalatszerzésre. Közvetlen tapasztalat hiányában nehezen építhető ki a személyes felelősség
érzete a környezet iránt (JOVANOVIĆ, ŽIVKOVIĆ, ANĐELKOVIĆ 2010). Arra kell törekedni, hogy a
gyerekek ösztönös belső késztetését követve támogassuk a természeti környezethez való szoros kapcsolat
kialakulását (FŰZNÉ KÓSZÓ 2002). A természetben történő megfigyelések során szinte észrevétlenül
sajátítják el a tanulók az ismereteket, fejlődik környezettudatos magatartásuk, pozitív viszony, kapcsolat
alakul ki az ember és a természet között (KÖVECSESNÉ GŐSI 2009). Mindezt osztálytermi környezetben
nehéz megvalósítani (DOPICO, GARCIA-VAZQUEZ 2011), függetlenül attól, milyen magas a környezettel kapcsolatos oktatás színvonala.
Lehetőséget kell adni a gyerekeknek, hogy sok időt töltsenek a természetben olyan felnőttek mellett,
akik felelős magatartást tanúsítanak a környezetük iránt. Vagyis a megfelelően kidolgozott, felépített környezetnevelési programok megvalósításához mindenekelőtt megfelelő hozzáállással és tudással rendelkező
pedagógusokra van szükség, akik képesek értékelni munkájuk hatékonyságát, és hajlandóak alkalmazkodni a megváltozott tanítási környezethez (MOSELEY, REINKE, BOOKOUT 2002).
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2. A kutatás bemutatása
2.1. A kutatás célja
Kutatásom célja olyan környezeti nevelési program létrehozása, ami hozzájárul a tanítóképzős
hallgatók és az alsó tagozatos tanulók környezettudatos magatartásának kialakításához, attitűdjeinek
fejlesztéséhez.

2.2. A vizsgálatban részt vevő célcsoportok
A kutatás két célcsoport bevonásával történt, tanítóképzős hallgatók és általános iskolás tanulók (2.,
3., 4. osztályok) vettek részt a programban, illetve a kutatásban:
1. Hallgatók
a) hallgatók kísérleti csoportja: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, a
tanítóképző program tagjai;
b) hallgatók kontrollcsoportja: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, az
óvóképző program tagjai.
2. Tanulók
a) általános iskolások kísérleti csoportja:
– Széchenyi István Általános Iskola, 2. a, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b osztályok;
– Majsai Úti Általános Iskola, 2. c, 2. d, 3. c, 3. d, 4. c, 4. d osztályok;
b) általános iskolások kontrol csoportja:
– Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola: 2., 3. és 4. osztályok;
– Jovan Mikić Általános iskola: 2., 3. és 4. osztályok.

2.3. A kutatás ütemterve
A kutatás gerincét képező környezeti nevelési program tervének kidolgozására a 2012/2013-as tanév
első félévében került sor, az Ökológia tantárgy keretein belül. A program megvalósítása 2013. március
11-e és 23-a között történt. Mind a tervezést, mind pedig a megvalósítást megelőzte és követte egy-egy
felmérés a program mintáját alkotó résztvevők körében.
2012/2013
I. félév

2012/2013
II. félév

2012. 10. 08.

2012. 10. 15–
2012. 12. 10

2012. 12. 17.

2013. 03. 04–05.

2013. 03. 11–23.

2013.03. 26–27.

1. mérés
HALLGATÓK
kiinduló állapotok
felmérése

A PROGRAM
KIDOLGOZÁSA

2. mérés
HALLGATÓK
hatások
vizsgálata

1. mérés
TANULÓK
kiinduló állapotok
felmérése

A PROGRAM
VÉGREHAJTÁSA

2. mérés
TANULÓK:
hatások
vizsgálata
HALLGATÓK
hatások
vizsgálata

1. ábra: A kutatás ütemterve
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3. A program bemutatása
3.1. Témakörök
A kéthetes, intenzív környezeti nevelési program 11 alsó tagozatos osztályban zajlott, 14 tanítóképzős
hallgató részvételével. Három témakör került feldolgozásra, a tanítóképzősök így három csoportot alkotva
teljesítették a megtervezett tevékenységeket:
• a második osztályokban a víz,
• a harmadik osztályokban a hulladék,
• a negyedik osztályokban az energia témakörével foglalkoztak.

3.2. Helyszínek
A környezeti nevelés módszertani elveinek megfelelően a következő helyszíneken került megrendezésre a program:
• Iskolai helyszíneken
– tanórák keretein belül: környezetünk, illetve természet és társadalom órákon, képzőművészeti
és zenei nevelés órákon;
– tanórán kívüli tevékenységek során: előadásokon, projektmunka, kiállítás keretein belül.
• Iskolán kívüli helyszíneken: állatkerti látogatások során, illetve a tanítóképző karon megrendezett, Óvjuk környezetünket elnevezésű program alkalmával.

3.3. A program szerkezeti elemeinek részletes bemutatása
3.3.1. Tanítási órák
Programunkat nemcsak a környezetünk, illetve a természet és társadalom órák keretein belül valósítottuk meg, hanem igyekeztünk beépíteni a környezeti nevelési tartalmakat más tantárgyak, (képzőművészet és zenei nevelés) tartalmába.
A VÍZ TÉMAKÖRE, MÁSODIK OSZTÁLYOK
IDŐPONT

ISKOLA

OSZTÁLY

HALLGATÓ

TANTÁRGY:

Könyezetünk

TANÍTÁSI EGYSÉG:

A víz tulajdonságai

2013. 3. 13.

Majsai Úti Általános Iskola

2. c, 2. d

Kovács Írisz

2013. 3. 14.

Széchenyi István Általános Iskola

2. a

Kovács Írisz

TANTÁRGY:

Képzőművészet

TANÍTÁSI EGYSÉG:

Plakátkészítés: Vízszennyezés, vízvédelem

2013. 3. 12.

Széchenyi István Általános Iskola

2. a

Sándor Andrea

2013. 3. 14.

Majsai Úti Általános Iskola

2. d

Györe Klaudia

2013. 3. 14.

Majsai Úti Általános Iskola

2. c

Tóth Delila
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A VÍZ TÉMAKÖRE, MÁSODIK OSZTÁLYOK
IDŐPONT

ISKOLA

OSZTÁLY

HALLGATÓ

TANTÁRGY:

Zenei nevelés

TANÍTÁSI EGYSÉG:

Daltanulás: Ess eső ess

2013. 3. 15.

Széchenyi István Általános Iskola

2. a

Tóth Delila

2013. 3. 15.

Majsai Úti Általános Iskola

2. c, 2. d

Romoda Csilla

TANTÁRGY:

Környezetünk

TANÍTÁSI EGYSÉG:

Vizek élővilága

2013. 3. 20.

Széchenyi István Általános Iskola

2. a

Sándor Andrea

2013. 3. 20.

Majsai Úti Általános Iskola

2. c, 2. d

Romoda Csilla

TANTÁRGY:

Képzőművészet

TANÍTÁSI EGYSÉG:

Hideg és meleg színek: Jégsapkák olvadása

2013. 3. 21.

Széchenyi István Általános Iskola

2. a

Sándor Andrea

2013. 3. 22.

Majsai Úti Általános Iskola

2. c

Tóth Delila

2013. 3. 22.

Majsai Úti Általános Iskola

2. d

Györe Klaudia

A HULLADÉK TÉMAKÖRE, HARMADIK OSZTÁLYOK
IDŐPONT

ISKOLA

OSZTÁLY

HALLGATÓ

TANTÁRGY:

Természet és társadalom

TANÍTÁSI EGYSÉG:

Környezetvédelem a mindennapokban

2013. 3. 11.

Majsai Úti Általános Iskola

3. b, 3. c

Forgács Csilla

2013. 3. 11.

Széchenyi István Általános Iskola

3. a, 3. b

Forgács Csilla

TANTÁRGY:

Természet és társadalom

TANÍTÁSI EGYSÉG:

Anyagok újrahasznosítása

2013. 3. 14.

Majsai Úti Általános Iskola

3. c, 3. d

Gulácsi Beáta

2013. 3. 14.

Széchenyi István Általános Iskola

3. a, 3. b

Forgács Csilla

TANTÁRGY:

Képzőművészet

TANÍTÁSI EGYSÉG:

A hulladék életre kel

2013. 3. 20.

Majsai Úti Általános Iskola

3. c, 3. d

Perc Csilla

2013. 3. 20.

Széchenyi István Általános Iskola

3. a, 3. b

Perc Csilla
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A HULLADÉK TÉMAKÖRE, HARMADIK OSZTÁLYOK
IDŐPONT

ISKOLA

OSZTÁLY

HALLGATÓ

TANTÁRGY:

Zenei nevelés

TANÍTÁSI EGYSÉG:

Hulladékhangszerek

2013. 3. 21.

Széchenyi István Általános Iskola

3. a, 3. b

Gulácsi Beáta

2013. 3. 22.

Majsai Úti Általános Iskola

3. c, 3. d

Gulácsi Beáta

AZ ENERGIA TÉMAKÖRE, NEGYEDIK OSZTÁLYOK
IDŐPONT

ISKOLA

OSZTÁLY

HALLGATÓ

TANTÁRGY:

Természet és társadalom

TANÍTÁSI EGYSÉG:

Energiaforrások

2013. 3. 14.

Széchenyi István Általános Iskola

4. a, 4. b

Kulcsár Sarolta

2013. 3. 14.

Majsai Úti Általános Iskola

4. c, 4. d

Kulcsár Sarolta

TANTÁRGY:

Természet és társadalom

TANÍTÁSI EGYSÉG:

Kísérletek: energia

2013. 3. 14.

Majsai Úti Általános Iskola

4. c, 4. d

Kovács Laura

2013. 3. 15.

Széchenyi István Általános Iskola

4. a, 4. b

Kovács Laura

TANTÁRGY:

Természet és társadalom

TANÍTÁSI EGYSÉG:

Energiatakarékos/energiapazarló háztartás

2013. 3. 18.

Széchenyi István Általános Iskola

4. a, 4. b

Molnár Emese

2013. 3. 18.

Majsai Úti Általános Iskola

4. c, 4. d

Molnár Emese

TANTÁRGY:

Képzőművészet

TANÍTÁSI EGYSÉG:

Plakátkészítés: Energiaforrások

2013. 3. 19.

Széchenyi István Általános Iskola

4. a, 4. b

Kovács Laura

2013. 3. 19.

Majsai Úti Általános Iskola

4. c, 4. d

Kovács Laura

3.3.2. Tanórán kívüli tevékenységek
A tanítási órákon kívül az adott témakörhöz kapcsolódó előadások, illetve projektmunkák keretein
belül valósítottuk meg a környezeti nevelési programot.
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A VÍZ TÉMAKÖRE, MÁSODIK OSZTÁLYOK
IDŐPONT

ISKOLA

OSZTÁLY

HALLGATÓ

AZ ELŐADÁS CÍME:

A víz

2013. 3. 12.

Majsai Úti Általános Iskola

2. c, 2. d

Kovács Írisz

2013. 3. 13.

Széchenyi István Általános Iskola

2. a

Kovács Írisz

AZ ELŐADÁS CÍME:

Filmvetítés: Jégkorszak

2013. 3. 18.

Széchenyi István Általános Iskola

2. a

Kovács Írisz

2013. 3. 18.

Majsai Úti Általános Iskola

2. c, 2. d

Györe Klaudia

AZ ELŐADÁS CÍME:

A Palicsi-tó élővilága (Vendégelőadó: Vinkó Tamás)

2013. 3. 19.

Széchenyi István Általános Iskola

2. a

Romoda Csilla

2013. 3. 19.

Majsai Úti Általános Iskola

2. c, 2. d

Kovács Írisz

A PROJEKT INDÍTÁSA: Takarékoskodjunk a vízzel!
2013. 3. 13.

Széchenyi István Általános Iskola

2. a

Romoda Csilla

2013. 3. 13.

Majsai Úti Általános Iskola

2. c, 2. d

Romoda Csilla

A PROJEKT ZÁRÁSA:

Takarékoskodjunk a vízzel!

2013. 3. 20.

Széchenyi István Általános Iskola

2. a

Sándor Andrea

2013. 3. 20.

Majsai Úti Általános Iskola

2. c, 2. d

Romoda Csilla

A HULLADÉK TÉMAKÖRE, HARMADIK OSZTÁLYOK
IDŐPONT

ISKOLA

OSZTÁLY

HALLGATÓ

AZ ELŐADÁS CÍME:

Szelektív hulladékgyűjtés

2013. 3. 12.

Majsai Úti Általános Iskola

3. c, 3. d

Biszák Lilla

2013. 3. 12.

Széchenyi István Általános Iskola

3. a, 3. b

Biszák Lilla

AZ ELŐADÁS CÍME:

Hulladékfeldolgozás

2013. 3. 15.

Majsai Úti Általános Iskola

3. c, 3. d

Gulácsi Beáta

2013. 3. 15.

Széchenyi István Általános Iskola

3. a, 3. b

Biszák Lilla

AZ ELŐADÁS CÍME:

A hulladék útja

2013. 3. 18.

Majsai Úti Általános Iskola

3. c, 3. d

Perc Csilla

2013. 3. 18.

Széchenyi István Általános Iskola

3. a, 3. b

Perc Csilla
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A HULLADÉK TÉMAKÖRE, HARMADIK OSZTÁLYOK
IDŐPONT

ISKOLA

OSZTÁLY

HALLGATÓ

A PROJEKT INDÍTÁSA: Hulladékgyűjtési akció
2013. 3. 13.

Majsai Úti Általános Iskola

3. c, 3. d

Bende Teodóra

2013. 3. 13.

Széchenyi István Általános Iskola

3. a, 3. b

Bende Teodóra

A PROJEKT ZÁRÁSA:

Hulladékgyűjtési akció

2013. 3. 20.

Majsai Úti Általános Iskola

3. c, 3. d

Bende Teodóra

2013. 3. 20.

Széchenyi István Általános Iskola

3. a, 3. b

Bende Teodóra

AZ ENERGIA TÉMAKÖRE, NEGYEDIK OSZTÁLYOK
IDŐPONT

ISKOLA

OSZTÁLY

HALLGATÓ

AZ ELŐADÁS CÍME:

Mi az energia?

2013. 3. 12.

Széchenyi István Általános Iskola

4. a, 4. b

Kulcsár Sarolta

2013. 3. 12.

Majsai Úti Általános Iskola

4. c, 4. d

Kulcsár Sarolta

AZ ELŐADÁS CÍME:

Filmvetítés: Energiaforrások

2013. 3. 13.

Széchenyi István Általános Iskola

4. a, 4. b

Molnár Emese

2013. 3. 13.

Majsai Úti Általános Iskola

4. c, 4. d

Kovács Laura

AZ ELŐADÁS CÍME:

Vízenergia

2013. 3. 20.

Széchenyi István Általános Iskola

4. a, 4. b

Molnár Emese

2013. 3. 20.

Majsai Úti Általános Iskola

4. c, 4. d

Molnár Emese

A PROJEKT INDÍTÁSA: Oltsd le a lámpát, zárd el a csapot!
2013. 3. 11.

Majsai Úti Általános Iskola

4. c, 4. d

Táborosi Viktor

2013. 3. 11.

Széchenyi István Általános Iskola

4. a, 4. b

Táborosi Viktor

A PROJEKT ZÁRÁSA:

Oltsd le a lámpát, zárd el a csapot!

2013. 3. 20.

Majsai Úti Általános Iskola

4. c, 4. d

Molnár Emese

2013. 3. 20.

Széchenyi István Általános Iskola

4. a, 4. b

Molnár Emese

3.3.3. Iskolán kívüli tevékenységek
Az állatkerti látogatás volt az egyik iskolán kívüli tevékenység, amelynek keretein belül igyekeztünk
megvalósítani a környezeti nevelési programot. A másik iskolán kívüli tevékenység az a kiállítás volt,
melyet a gyerekeknek a két hét során készített munkáiból rendeztünk a Magyar Tannyelvű Tanítóképző
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Kar épületében. Ugyancsak a tanítóképzőben került megrendezésre a kéthetes program lezárását képező
környezetvédelmi nap, melynek az Óvjuk környezetünket! címet adtuk. A rendezvény során különféle,
környezetvédelem témaköréhez kapcsolódó foglalkozásokkal, vetélkedőkkel, játékokkal várták a tanítóképzősök az érdeklődő gyerekeket.
ISKOLÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK ÁTTEKINTÉSE
HELYSZÍN

IDŐPONT

ISKOLA, OSZTÁLY

HALLGATÓ

ÁLLATKERTI LÁTOGATÁS
2013. 3. 11.

Majsai Úti Általános Iskola,
2. c, 2. d

Tóth Delila,
Kovács Írisz

2013. 3. 14.

Majsai Úti Általános Iskola,
3. c

Forgács Csilla

Palicsi Állatkert

KIÁLLÍTÁS, KÖRNYEZETVÉDELMI NAP
Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar
épülete

2013. 3. 23.

Majsai Úti Általános Iskola
Széchenyi István Általános Iskola
(2., 3., 4. osztályok)

Minden programban
részt vevő hallgató

4. Összefoglaló
A környezet védelme az emberiség minden tagjának kötelessége, feladata. Ezt a széles körű, ugyanakkor pontosan körülhatárolható védő magatartást mielőbb, már kisgyerekkorban ki kell alakítani. A
környezeti nevelés a manapság elterjedt rövid távú érdekeket szem előtt tartó profit- és növekedés-központú gondolkodás helyett a hosszú távra tekintő fenntarthatóság érték- és nézetrendszerének meggyökeresedését tűzi ki célul. Mindehhez elengedhetetlen az integrált rendszerszemlélet, valamint a tantárgyak
és tudományágak közötti összefüggések figyelembevétele.

Kép 1.: A kéthetes intenzív környezeti nevelési programban résztvevő hallgatók
és gyerekek egy csoportja
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Az iskolai környezeti nevelés nem szűkíthető le a „tananyag leadásától a számonkérésig” húzódó
ívre. A tevékenységeknek ennél sokkal szélesebb körét foglalja magában, s ezeknek csupán kis hányada
illeszthető be a tanórák adta lehetőségek közé. Sok olyan oldala van, amely a tanterem vagy az iskola falain is túlnyúlik.
A bennünket körülvevő természeti és társadalmi környezet holisztikus szemléletének kialakításában,
a környezeti nevelés sokrétű színterei adta előnyök kihasználásában fontos szerepet játszanak a tudatosan
megtervezett és végrehajtott, intenzív környezeti nevelési programok.
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A FELSŐOKTATÁS FEJLESZTÉSÉNEK
LEHETŐSÉGEI SZABADKÁN
n

Takács Zoltán98
n
Az intézményfejlesztésben, -alapításban és egy régió/település felsőoktatásának formálásában a helyi-regionális (kisebbségi) akadémiai és politikai elit tagjainak („változásmenedzsereknek”) van meghatározó szerepük. A helyi-regionális elit (magyar–szerb–horvát
közösség) képviselőivel, intézményvezetőkkel készített interjúk alapján vizsgálom egy önálló
intézmény létrehozásának társadalmi támogatottságát, megszólaltatva a felsőoktatás hatalmi
harcát alakító és formáló fő érdekcsoportokat (az állami bürokráciát, akadémiai oligarchiát,
a piac résztvevőit és további stakeholdereket), a Clarki modell alapján. A kisebbségi oktatáspolitikai koncepciókban a felsőoktatás a helyi-regionális elit többségi nemzettel vívott
hatalmi harcaként, illetve a kisebbségi közösség, a többségi (nemzet)állam és az anyaország „harctereként” jelenik meg. A vajdasági magyar közösség – ezen belül elsősorban az
akadémiai elit – szembesülhet az önálló szabadkai felsőoktatási intézmény közösség általi
támogatottságával, Szabadka felsőoktatásának fejlesztési lehetőségeivel.
Kulcsszavak: kisebbségi felsőoktatás, új egyetemek, helyi-regionális elit, Szabadka
felsőoktatása – Szabadka egyeteme

n

Kelet-Közép-Európa felsőoktatása a „rendszerváltási”
kényszer fejlődési pályáján
Kelet-Közép-Európa rendszerváltó országai egyszerre szembesülnek a nemzetköziesedés és nemzetépítés törekvéseivel, amely eredményeként új intézmények jönnek létre. MANDEL (2007) a rendszer
leépítését, stabilizálását, újraépítését megcélzó „nyomásokként” értékeli a rendszerváltást, amely során
a felsőoktatásban az állam szerepe átértékelődik, gyengül. Egy időben a nyugati minták „átemelésének”,
„imitálásának” és a saját múlt, nemzetállami érdekek ötvözésének kísérlete folyik (MANDEL 2007; SCOTT
2011). A létszámexpanzió – Nyugathoz képest harmincéves késéssel99 – jelenik meg, és a rendszerváltást
követően tíz év alatt kétszeresére-háromszorosára nő a hallgatók létszáma – (BÁRDI et al. 2001; SCOTT
[2011] 1989–2002 között 80%-os növekedésről számol be, tíz ország esetében). A rendszer képtelen a
források szűkössége miatt ennyi hallgatót iskoláztatni, ezért a gazdálkodás felelősségét folyamatosan
megosztja: állam, gyermek–szülő között, teret adva más intézményeknek is (magán- és felekezeti oktatás),
komoly feszültségeket okozva ezáltal (BÁRDI et al. 2001; MANDEL 2007; SCOTT 2011). A kormányzati
98
99

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola doktorjelöltje,
a Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka), valamint a Regionális Tudományi Társaság (Szabadka) kutatója.
1960 és 1970 között a hallgatók száma Európában 1,8 millióról 4,8-ra nőtt, legtömegesebbé a norvég, brit, olasz és svéd
felsőoktatás vált. Átrendeződött a legfejlettebb országok listája is; például 1960-ban (Hollandiát követő) a 2. helyről Jugoszlávia 1970-ben a 9. helyre csúszott, majd a 80-as évektől nemzetközileg súlytalanná vált (HORVÁTH 2003).
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és politikai szerepekben felbukkanó akadémiai elit képezi a legfontosabb rendszerformáló aktort, aki a
decentralizáció és az érdekcsoportokat (régió, civil és gazdasági szereplők) megszólaltató demokratikus
dialógus irányában „érzéketlen” (MANDEL 2005, 2007).
Szerbia – hasonlóan Kelet-Közép-Európa többi rendszerváltó országához – a centralizált oktatási rendszer, forráshiány, nemzetállami érdekek, reformtörekvések és külső kihívások ingoványos talaján próbál
egy új felsőoktatási rendszert felépíteni, ami egyben európai értékhordozó is. Tekintettel a volt Jugoszlávia
területén kialakult geopolitikai változásokra (90-es véres délszláv háborúk, embargó, 99-es NATO-bombázás, menekültek áradata, további elmélyülő társadalmi problémákkal), az utódállamok rendszerváltása,
ezzel együtt a felsőoktatás kiterjedése is megkésett. Szerbiában a demokratikus fordulat 2000-ben következett be, a komoly és perspektivikus, reformhordozó Đinđić-kormány (2001–2003) hajlandóságot mutatott
a társadalmi dialógusra, a felsőoktatás-fejlesztések vonatkozásában (például a bosnyák közösség számára
önálló egyetem alapítása Sandžakban). Később a társadalmi-politikai helyzet radikalizálódik, nacionalista
erők kerülnek hatalomra. Az ország területi integritása is „fázisokban” sérül (2006 Montenegró kiválása,
1999 [2008] Kosovo függetlenedése). 2006-ban új alkotmányt lép életbe, és tartományi szinten (Vajdaság) elindul egy határozott regionális (döntéshozatali és gazdasági) önszerveződési folyamat (2008–2009),
majd a nemzeti közösségek kulturális önszerveződése (2010-ben a nemzeti tanácsok választása), amelyek
a felsőoktatás alrendszerére is befolyást gyakorolnak (decentralizált kormányzati érdekcsoportokként).
A 2012-es parlamenti (tartományi, önkormányzati és helyhatósági) választások eredményeként, szélsőjobboldali politikai tömörülés kerül hatalomra100, amely a hatáskörök újraközpontosításán tevékenykedik
(Vajaság Autonóm Tartomány [VAT] ingerenciái, nemzeti tanácsok tevékenységi köre), amely a kisebbségi
felsőoktatás szempontjából destruktív jellegű és (várhatóan) negatív légkört fog megteremteni a felsőoktatás vonatkozásában (is).
A komoly szerb társadalmi problémák, politikai viszályok, valamint a gazdaság alacsony teljesítőképessége mentén formálódik az ország felsőoktatása, és ezeknek a körülményeknek a következményeként,
HORVÁTH (2010: 479) megállapításában „az intézményalapítási láz” nem volt érezhető a rendszerváltást
követő időszakban az országban.

Kisebbségi társadalmak új egyetemei
Az egyetem a nemzetépítés fontos eszköze, melynek egyik fő célja „a politikai-kulturális berendezkedés számára lojális elitet, illetve szakértői réteget képezni”. Mivel a kisebbségek világszerte alulreprezentáltak az egyetemi képzésben101, ezért számukra a felsőoktatás, annak intézményi szerveződése nagyon
fontos (SALAT 2012). A kisebbségi oktatás világszerte problémát, konfliktustereket jelent (KOZMA 2005a;
BERÉNYI 2005; PAPP Z. 2012). A kulturálisan megosztott társadalmak marginális, etnikai, nyelvi, vallási
identitásjegyek alapján megkülönböztetett csoportok – feszültséghordozók (SALAT 2012: 49). KOZMA
(2005a: 13–14) „kockázati régiókként” említi meg Európában például a skóciai–walesi, a Benelux államok
100 Srpska napredna stranka (Szerb Haladó Párt).
101 Ezt az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 1353. sz. 1998-as Ajánlás a kisebbségek felsőoktatásban való részvételéről
című jogi dokumentumában is alátámasztja, és ajánlásokat fogalmaz meg az európai államok nemzeti oktatáspolitikája
irányában (asszimilációt elkerülő, a kisebbségek igényeit figyelembe vevő oktatáspolitika kialakítása a cél) – (SALAT 2012).
A Kárpát-medence régióiban élő kisebbségi közösségek is ugyanezt az alulreprezentáltságot emelik ki. A felsőfokú végzettséggel rendelkező kisebbségi lakosság részaránya, a többségihez viszonyítva (átlagosan 50%-kal) alacsonyabb, lásd részletesebben: SZABÓ 2006; ALBERT 2009; OROSZ 2005; KÉSZ 2010; GÁBRITY MOLNÁR 2006; CSETE et al. 2010. CSETE
és szerzőtársai (2010) a következő százalékarányokat mutatják be, régiónként, kisebbségi–többségi viszonylatban: Románia
7,8–10,0%, Szlovákia 5,4–9,8%, Szerbia 6,1–9,4%, Ukrajna 5,2–12,4%.
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(flamand–vallon, német, holland), a balti közösségek (német–orosz, litván–lengyel), továbbá a mediterrán
térség (baszk, dél-tiroli, német és szlovén) és a Balkán (albán, macedón, bosnyák, bolgár–török) térség
oktatásügyeit. Jellemző a változó, egyedi megoldások, folyamatos többségi nemzeti kontroll (KOZMA
2005a; MANDEL 2005, 2007; PAPP Z. 2012).
SALAT (2012: 50) megfogalmazásában „a […] nyelvi jelleg, a kulturális sajátosságokat tükröző tartalom és az intézmények fölött gyakorolt ellenőrzés – alkalmassá teszik ezeket az intézményeket arra, ami a
marginális helyzetű közösségek számára a legnagyobb kihívás: a kulturális reprodukció […]” egy domináns
kultúrán belül. A nyelv kérdése PAPP Z. (2012: 10, 14) megfogalmazásában „az állami és kisebbségi nacionalizmus között formálódó” jelenség. Túldimenzionált „az anyanyelv fontossága” (a határon túli magyar
közösségek esetében) és más fejlesztéseket háttérbe szorít, „az oktatás” komplex igény- és követelményrendszerén is felülemelkedik. POLONYI (2005: 86) megfogalmazásában – modern, európai intézményi
példákra hivatkozva – „a többségi elvű államnacionalizmusok felett eljárt az idő […]”, a nemzeti identitás,
globális, európai viszonylatban formálódik. A többnyelvű közösségek lépéselőnyben vannak, és sikeresen
illeszkedek az európai kommunikáció kontextusába is. A többnyelvű egyetem (kisebbségekkel tarkított,
határ menti régiók esetében) jelenthet igazi és haladó szellemű alternatívát az uralkodó, egynyelvű felsőoktatási intézményekkel szemben.
A 89/90-es változások közepette, a megfelelő alkalmat megragadva, a Kárpát-medencei kisebbségi
magyar közösségek102 is önálló intézmények alapításába kezdtek. KOZMA (2005b: 35) ezeket az intézményeket a „hatalmi vákuumok szülötteinek” nevezi103, amelyek előhírnökei a kihelyezett képzések. A kihelyezett képzések a „politikai, kulturális és gazdasági körülmények szerencsés összjátékának eredményei”,
amelyek fokozatosan önállósulnak, intézményesülnek, mígnem a befogadó országok integrálják őket
saját felsőoktatási rendszerükbe (KOZMA 2004: 80; FÁBRI 2001). Ezek az intézmények nyomon követik
a gazdasági és a politikai viszonyok alakulását, kockázatvállalók, gyakorlatias képzéseket kínálnak (több
formában: távoktatás), vállalkozói szelleműek, ugyanakkor támogatottságuk (anyagi és annál erősebb
morális) van. Összesen 4 országban, 13 helyen indultak kihelyezett képzések a Kárpát-medencében az elmúlt
közel húsz évben.104
Egyre több hallgató kapcsolódott be a felsőoktatási intézmények kihelyezett képzésébe a szülőföldjén, a határon túlra helyezett képzések pedig nagyban hozzájárultak a meglévő felsőoktatási intézmények
fejlődéséhez, a tapasztalati- és tudásanyag átörökítéséhez, „megnyitva az utat” a „helyben tanulás” gyakorlata felé. A gyakorlatban a kihelyezett tagozatok, székhelyen kívüli képzések jogi helyzete problémás, nem
tudnak az egyes nemzetállamok felsőoktatásába integrálódni, a kiadott okleveleket honosítani kell. A
képzések kizárólag magyar nyelven folynak (továbbá domináns az agrár-kertészettudományi és üzleti-gazdasági irányultság), a végzett hallgatók nem sajátítják el a környezeti nyelvet (munkaerő-piaci elvárás), és
inkább csak az önfoglalkoztatás, saját vállalkozások működtetése területén tudják a megszerzett gyakorlati tudásukat kamatoztatni. RECHNITZER (2011) elemzései alapján, a magyar felsőoktatás által felkínált
102 A „kisebbségi magyar közösségek a Kárpát-medencében” fogalmat PAPP Z. (2012: 3; SZARKA 1999 és BÁRDI 2004 munkáira
alapozva) az I. világháborút lezáró trianoni békekötést követő időszak eredményeként létrejövő kényszerközösségként, maradványközösségként, vállalt akarati közösségként értelmezi. Szinonimaként használandóak a „határon túli magyarok”, „külhoni
magyarok”, „kisebbségi magyarok” megnevezések, amelyek a tanulmányban is, váltakozó jelleggel, bukkannak fel.
103 A vajdasági magyarság és a vajdasági magyar politikai elit, GÁBRITY MOLNÁR (2006) megítélésében, ezt a lehetőséget (elsősorban a balkáni háborúk miatt) elszalasztotta, így máig küszködik a kisebbségi magyar felsőoktatási intézmény
megalakításával.
104 Szlovákiában Diószegen, Királyhelmecen, Révkomáromban és Dunaszerdahelyen, Ukrajnában Beregszászon, Romániában
Nyárádszeredán, Székelyudvarhelyen, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Csíkszeredán, Sepsiszentgyörgyön, míg Szerbiában
Szabadkán és Zentán.

148

TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK

Ta k ác s

Z olt án

képzési helyek 4,5%-át teszik ki a határon túli képzések. Ezek a képzések a felsőoktatás nemeztköziesedési
folyamataiban nemzetmentési célokat szolgálnak.

Új, önálló felsőoktatási intézmények alapítása és működése
Az alapítás105 jellemzői KOZMA (2004: 88–89) megállapításában: változó tematika (pl. gazdasági igény,
képzési igény), több politikai színtéren, stabilan exponálva és prezentálva (köztársaság–lokális, kisebbségi
és többségi társadalom), az „ellenségérzet, előítéletesség” mérséklése (FÁBRI 2001: 155) mellett. Jellemző továbbá a spontaneitás, a koordinálatlanság, a helyi társadalom bizonytalansága, gyengesége, a helyi
(önkormányzat–egyház–gazdaság–akadémiai elit által formált) szövetségek hiánya (KOZMA 2003, 2004,
2005a). KOZMA (2003) az intézményalapítási folyamatokban a változásmenedzserek – „a változás hordozóinak” (change agent) szerepét emeli ki. Szükséges egy komoly politikai akarat, majd a megegyezés az
intézmény jogállását, létrehozási és fenntartási költségeit illetően (POLONYI 2005). Állami támogatottságra kisebbségi közegben mindenképp szükség van (KOZMA 2003), egyébiránt az új intézmények komoly
finanszírozási, infrastrukturális és emberi erőforrási nehézségekkel szembesülnek (FÁBRI 2001). Az új
intézmények elfogadtatásában (akkreditáció) a „másik állam diktál” (CSETE et al. 2010: 146), és SALAT
(2012) szerint csak olyan körülmények között jön létre új önálló kisebbségi intézmény, ahol a kisebbségi
felsőoktatás föderatív, vagy konszolidált autonómiaformákkal jár együtt. „A végső cél: egy önálló intézmény elfogadtatása” a helyi (kisebbségi–többségi) társadalomban (KOZMA 2005a: 178).

Magyar kisebbségi intézményalapítási
kezdeményezések Szerbiában
Szerbiában az állami bürokrácia szerepe tradicionálisan nagy, a felsőoktatás politikailag átszőtt.
Nagyon erős a központi-minisztériumi hatalom befolyása, illetve a belgrádi lobbié (akkreditáció, törvénykezés stb.), érdektelenség van jelen a kisebbségi igényekkel szemben (pl. kétnyelvű oktatás), a regionális
gazdaság, munkaerőpiac elvárásai nem számítanak mérvadónak. Egyre több magánintézmény jelenik meg
a régióban. Az akadémiai oligarchia befolyása nagy és szerepük egybemosódik „más” érdekszférákkal
(politikusok, magánintézmények tulajdonosai is egyben). Szabadka szintjén láthatjuk lecsapódni azt az
általános problémát, amely a szerb felsőoktatást (általánosságban) jellemzi: az állami bürokrácia szabad
piaci feltételeknek ad teret, amelyből az akadémiai oligarchia is hasznot húzhat. Így lényegében minden
érdekcsoport (az egyetemistákat és adófizető polgárokat, kisebbségeket, a gazdaságot leszámítva) sikeresen
tudja „csillapítani” és fenntartani ezt a helyzetet, látszólagos egymásrámutogatás mellett is.
A szerb–magyar határszakasztól 10 km-re fekvő Szabadka képezi a vajdasági magyarság szellemi
központját. A város felsőoktatási hagyománya a XVIII. századig nyúlik vissza. WAGNER (2011) egy 1870ben alapított tanítói szemináriumot említ tanulmányában, amely a fiatalok számára helybeni tanulást,
elhelyezkedést biztosított Maria Theresiopelben. A későbbiekben szintén Szabadkán működött a Vajdaság
első egyetemi kara, nevezetesen a jogi kar 1920 és 1940 között. 1945 után következett be a szisztematikus
leépítés korszaka a régió felsőoktatásában (GÁBRITY MOLNÁR 2006; UVALIĆ 1952. Idézi: HORVÁTH
2010).
105 A magyar állam, a szomszédos országok kisebbségi magyar szervezeteivel együttműködve, támogatta az intézményalapítási kezdeményezéseket. Így jöttek létre Ukrajnában a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (1996), Romániában
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (2001) és a Partiumi Keresztény Egyetem (2001), és Szlovákiában a Selye
János Egyetem (2003) – (OROSZ, SZIKURA 2011; SALAT et al. 2010; ALBERT 2009).
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A történelmi tények ismeretében, Szabadka és a szerbiai határ menti, vidéki intézmények további stagnálása/visszafejlődése tapasztalható (hallgatói létszám alakulásának példája: 2009/2010 Újvidéken 68%-kal,
a Vajdaságban 44%-kal, míg Szabadkán mindössze 13%-kal nőtt a hallgatók száma, beiskolázási kvótafeltöltési problémák jelennek meg) – (VAT 2013). GÁBRITY MOLNÁR (2003, 2005, 2006), TAKÁCS (2009a,
2009b, 2010) és KORHECZ (2012, 2013) a kisebbségi problémákkal (is) küszködő régió további jellemzőit
említik: az egyes nemzeti közösség alulreprezentáltsága a felsőoktatásban, alacsony felsőfokú végzettségi
részarányuk, szűkös anyanyelven elérhető képzési kínálat, egyre nagyobb méreteket öltő tanulmányi célú
migráció.106 Érveléseikben az anyanyelvű, szülőföldön történő oktatás biztosítását, a felsőfokú végzettek
részarányának növelését (továbbá a nemzeti identitásőrzést, anyanyelvápolást, európai szintű tudás és
versenyképesség megszerzését, munkaerő-piaci érvényesülést, esélyegyenlőség megteremtését) hangsúlyozzák. A Szabadkán eddig megjelent egyetemi koncepciók legmeghatározóbb felsőoktatás-fejlesztési
igényeit a magyar kisebbség juttatta kifejezésre.
Szabadka felsőoktatása megoldásra vár. Integrációs kényszerekkel szembesülve, önálló felsőoktatási
„bázisintézmény” létrehozása képezheti a megoldás első lépését. A Vajdaság Autonóm Tartomány korlátozott jogkörökkel rendelkezik, felsőoktatási intézmény alapítását azonban kezdeményezhet.107 A nemzeti
tanácsok megalakulásával a kisebbségi oktatáspolitizálás és érdekérvényesítés határozottabb intézményi
háttere konstruálódik (a Magyar Nemzeti Tanács [MNT] példája: szerb nyelvoktatás, felvételi, ösztöndíjak–támogatások [hiányszakmák a magyarság esetében], demográfia, egyszerűsített diplomahonosítás
stb.), bár nemzeti szinten az „etnikai hatalmi harcok” továbbra is jelen vannak.
Szabadka tradicionálisan többnemzetiségű: magyar, szerb, horvát/bunyevác (35,7% magyar, 27%
szerb, 10,0% horvát, 9,6% bunyevác) nemzeti közösségek által lakott, 100 000 fős város (viszonyításként:
Révkomárom lakossága 35 000, míg Beregszászé 25 000 fő, magyar nemzetiségi abszolút többséggel).
Tekintettel Szabadka város specifikus etnikai összetételére, nagyságára, a városban működő (nem önálló)
felsőoktatási intézményekre, az elmúlt tíz évben többször is felvetődött az egyetemalapítás kérdése (2002ben, 2010-ben), magyar és szerb (elkülönülő) kezdeményezések formájában.108 A horvát közösség szintén
számot vetett a felsőoktatás fejlesztésével kapcsolatos igényeiről (tanító, kroatisztika tanszék), azonban
ezek a különböző kezdeményezések egyike sem valósult meg. A 2012-es év végén, majd 2013 tavaszán,
az MNT kezdeményezésével újra napvilágot lát a Szabadkai Magyar Egyetem, illet a magyar nyelven (is)
oktató állami egyetem témája. A kezdeményezés realitása nagymértékben megkérdőjelezhető, mégpedig
a helyi-regionális elit, az akadémiai elit és a szabadkai székhelyű intézmények vezetőinek álláspontját, a
politika és a nemzeti tanácsok meglátását, valamint a szükséges és egyben nélkülözhetetlen feltételeket
(jogi-, humán- és pénzügyi kondíciók) mérlegelve. A magyar, szerb és horvát nemzetiségeket képviselő
helyi-regionális elit véleménye szerint – a potenciális új intézmény nemzetiségi és nyelvi-szervezési kérdéseivel kapcsolatosan – multietnikus felsőoktatási intézménynek van igazán létjogosultsága Szabadkán (az
1. táblázat a város hallgatóinak etnikai összetételét szemlélteti). Az önálló magyar egyetem gondolatát
a vajdasági magyar közösség elveti (a közösség kis lélekszámú, kevés diákkal és tanárral, szerény képzési palettával, a nyelvi elszigetelődés „bázisa” lenne az intézmény). Szabadkán szükség van a többségi (és
106 Magyarországon a vajdasági magyar hallgatók cca 30%-a tanul (1300–1400 fő). A vajdasági magyar főiskolások és egyetemisták részaránya 50%-os a 20 és 35 év közötti vajdasági népességhez viszonyítva (5,59%–11,5%, TAKÁCS 2009a), részarányuk a teljes vajdasági hallgatói létszámban 6,6%, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők népesség részaránya magyar–szerb
viszonylatban 6,1–9,4% (CSETE el al. 2010).
107 ZAKON 2009, § 35.
108 Vajdasági felsőoktatás-fejlesztési program 2002 (VFFP 2002) – a kezdeményezés egybeesik a többi határon túli régió intézményalapítási „akcióival”. 2010-ben megjelenik a szerb városvezetés által felkarolt egyetemalapítás – Kell-e Szabadkának
egyetem? (AGORA 2010).
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más) nemzetiségű hallgatókra, tanárokra, valamint arra az intézményre, amely kizárólag alulról történő
építkezéssel, a magyar–szerb–horvát közösségekkel kötött szövetségek segítségével (egyúttal azok igényeit
is kielégítve), megfelelőképpen képviselni tudja a vajdasági magyarság érdekét is.
Felsőoktatási intézmények
Szabadkán

Hallgatók – nemzeti összetétel
összes magyar

horvát
magyar
bunyevác
horvát
bunyevác
%-van
%-ban
%-ban

szerb

szerb
%-ban

Építőmérnöki Kar, Szabadka

628

138

22,0

13

2,1

10

1,6

429

68,3

Közgazdasági Kar, Szabadka

5 653

329

5,8

82

1,5

23

0,4

4 762

84,2

Magyar Tannyelvű Tanítóképző
Kar, Szabadka

251

248

98,8

0

–

0

–

0

–

Műszaki Szakfőiskola, Szabadka

758

498

65,7

41

5,4

27

3,6

139

18,3

Óvóképző Szakfőiskola, Szabadka

510

69

13,5

25

4,9

5

1,0

242

47,5

Hallgatók Szabadkán

7 800

1 282

16,4

161

2,1

65

0,8

5 572

71,4

Más felsőoktatási
intézmények VAT

46 512

2 281

4,9

494

1,1

61

0,1

37 717

81,1

Összesen 54 312

3 563

6,6

655

1,2

126

0,2

43 289

79,7

1. táblázat. A szabadkai székhelyű (nem önálló) felsőoktatási intézmények hallgatóinak
etnikai összetétele, 2013, fő, %
Forrás: VAT 2013 alapján saját szerkesztés109

A szabadkai önálló felsőoktatási intézmény
létjogosultsága és társadalmi támogatottsága a helyi-regionális
elit véleménye alapján
A tanulmányban az észak-vajdasági (kisebbségi és többségi) helyi-regionális elit kiemelkedő szereplőivel készített mélyinterjúk110 elemzése által számolok be a Szabadka felsőoktatását érintő fejlesztési
lehetőségekről.
Az intézményalapítás helyi-regionális elit általi támogatottságát vizsgálva, két elkülönülő csoport
jelenik meg: a támogatók és nem támogatók. A szerb vezetőségű karok és a szerb akadémiai elit (újvidéki
egyetemi elkötelezettsége, munkahelyük stabilitása, a potenciális intézménnyel szembeni bizalmatlanság
miatt) nem támogatják a Szabadkai Egyetem koncepcióját, viszont jogi-, humán-és pénzügyi kondícióik
megfelelőek. A vajdasági magyar akadémiai elit hozzáállása is bizonytalan. A magyar érdekeltségű felső109 Szabadkán 1282 magyar hallgató tanul állami intézményekben. Az Újvidéki Egyetem karai közül legtöbben a Műszaki
Tudományok Karán (547), a Természettudományi- és Matematikai Karon (459) és a Bölcsészettudományi Karon (299)
tanulnak. Teljes létszámuk a Vajdaságban 3563 (VAT 2013).
110 Magyar, szerb és horvát nyelven készült 28 (strukturált és félig strukturált) mélyinterjú 2009–2012 között. A megkérdezett
személyek szakmaisága, felsőoktatás (kutatás) és kisebbségi politika területén tanúsított elkötelezettsége volt a meghatározó
szempont az alanyok kiválasztása során (dékánok, intézményigazgatók, egyetemi tanárok, magánintézmény-vezetők, kutatói műhelyek vezetői, politikai vezetők, városvezetés és egyház képviselője stb.). Helyszínek: Szabadka, Újvidék, Zenta.
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oktatási intézmények nem tesznek111 eleget az egyetem megalakításához szükséges, önálló kari szervezési
forma jogi követelményeinek112 (legkevesebb három akkreditált képzési program, három szinten [BSc,
MSc, PhD]). A magánkarokat képviselő intézményvezetők113 és akadémiai elit szeretne együttműködni
(viszont mások nem szeretnék az állami–magán vegyes alapítást). Az egyház mérsékelt, elzárkózó magatartást mutat (viszont szeretné megtalálni helyét a jövőbeli intézményben, vallástudományi kar alapításával). A városvezetés (amely 2008 óta többségében szerb érdekeltségű) támogatja az egyetem létrehozását,
rendelkezik elképzelésekkel (művészeti kar létrehozása). Az MNT szintén támogatja (kezdeményezi) az
alapítást, viszont a két fő támogató fél között (városvezetés, MNT) kitapintható egy ellentét: a nemzetiség
és az oktatás nyelvének kérdése. Ehhez tárgyalások kezdeményezésével meg kell találni a kompromisszumot, nagyobb figyelmet szentelve a nemzeti tanács(ok) oktatásfejlesztési törekvéseinek és a már említett,
nemzetiségi (magyar–szerb–horvát) szövetségek kialakításának.
A felsőoktatási törvény által biztosított lehetőségek ismeretében, valamint a helyi intézményi kapacitások mérlegelésével, középtávon egy Szakstúdiumi Akadémia (önálló, regionális felsőoktatási intézmény)
hozható létre Szabadkán.114 Egy ilyen intézmény független az újvidéki egyetemi struktúráktól (magyar
érdekeltségű intézményvezetéssel), lehetőséget biztosítana egy regionális szinten szerveződő felsőoktatási intézmény megalapozásához, amely a későbbiek folyamán akár egyetemi szintre is emelhető lenne. A
(hiányzó) harmadik tudományterület lefedésére két megoldás létezik: természettudomány és matematika
(korábbi munkaerő-piaci és gazdasági térszerkezeti indokoltsággal, kétszakos tanárképzés formájában is)
és művészetek (többnemzetiségű közösség regionális, kulturális örökséget ápoló, művészi hagyományok
és identitásőrzés intézményeként, a városvezetés támogatásával). Fontos, hogy multidiszciplináris képzési
profilok tegyék változatossá a kínálatot (környezetvédelem, agrár, jog- és műszaki tudományokat is ötvözve).
A humán feltételeket illetően a (multietnikus) közösség rendelkezik megfelelő kapacitásokkal (potenciális
150–200115 felsőoktatási alkalmazott, cca 6500–7000 hallgatóval). A financiális feltételeket mérlegelve, az
alapításban érdekelt szabadkai intézmények pénzelése már megoldott, az alapítás, az intézményi infrastruktúra és a harmadik tudományterületet képviselő képzési program igényel támogatásokat (tartományi és magyarországi). Ezzel egy önálló, Vajdaságban egyedülálló, multietnikus felsőoktatási intézmény
jöhetne létre Szabadkán, európai értékeket képviselve. A bázisintézmény alapot szolgáltathat azokhoz a
CBC együttműködésekhez a szerb–magyar határrégióban (TAKÁCS 2012), amelyek a felsőoktatás európai
dimenziójában értelmezett nemzetköziesedést kiteljesíthetik, megakadályozhatják egy potenciális kisebbségi felsőoktatási intézmény elszigetelődését.

Következtetések
Szabadkának mint önálló felsőoktatási központnak a szerepe a régióban nem tisztázott. A helyi regionális elit (magyar–szerb–horvát közösség) képviselői, az állami bürokrácia, akadémiai oligarchia, a piac részt111 Az alapításban érdekelt magyar érdekeltségű intézmények: Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Óvóképző Szakfőiskola,
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola.
112 ZAKON 2005, § 33.
113 Szabadkán működő magán- (humán és társadalomtudományi) intézmények: Megatrend (Beograd), Internacionalni
Univerzitet u Novom Pazaru, Univerzitet Singidunum (Beograd), Univerzitet Educons, FABUS (Sremska Kamenica). 1700
főre becsülhető a beiskolázott hallgatóik létszáma.
114 Oktatói, kutatói, tudományos és művészeti tevékenységeket egyesít, három tudományterület lefedésével, legkevesebb öt
akkreditált képzési programmal, két szinten (alap: szakstúdiumok, valamint „középszinten”: specializációs szakstúdiumok)
– ZAKON 2005, § 35.
115 Az intézmények, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) és a Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezet
(VMDOK) adatbázisai alapján saját számítások.
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vevői és további stakeholdereket szerepét megtestesítve, eltérő véleménnyel rendelkeznek Szabadkáról.
Kiforrott és kidolgozott koncepció nincs. Nehezen találnak közös nevezőt a felsőoktatás hatalmi harcát vívó érdekcsoportok, így egy új intézmény alapításának támogatottsága bizonytalan. A potenciális támogatók a Magyar Nemzeti Tanács, a Horvát Nemzeti Tanács, a magánkarok, Szabadka városvezetése és a civil
tudományos műhelyek, valamint az egyház néhány képviselője. Az akadémiai oligarchia („újvidéki függőség”)
nem támogatja az intézményalapítást, a politikai körök várakozó állásponton van, kimért viselkedést tanúsítanak. Felvetésem az intézményfejlesztést támogató helyi-regionális elit véleményével támasztom alá,
amely értelmében Szabadkán (tradicionálisan többnemzetiségi 100 000 fős városban) egy multietnikus alapokon szerveződő, állami alapítású intézménynek van létjogosultsága (ellenségkép formálása nélkül, versenyképességre, racionalitási, fenntarthatósági érvekre alapozva). A többnemzetiségű közösség rendelkezik csak
az alapításhoz szükséges kapacitásokkal és feltételekkel: jogi normatívák, politikai lobbi, humánerőforrásigények (oktatók, kutatók, hallgatók), forrásszabályozási fenntarthatóság. Egy Szakstúdiumi Akadémia bázisintézményként jöhet létre, vajdasági magyar domináns intézményvezetési autonómiával, kitartó egyezkedések, kompromisszumok árán, a szereplők közötti alapítói munkamegosztás biztosításával (például Szabadka városvezetése művészeti kart/tagozatot hoz létre, az MTTK a kétszakos tanárképzést szervezi meg [természet- és humán tudományok], az egyház a vallástudományi képzési program kidolgozásán ügyködik,
a HNT horvát tanítók oktatását indítja el). Ezzel, a többnemzetiségi társadalom és határ(ok), CBC együttműködések felé nyitott, modern tudományszervezési és regionális szolgáltatói magatartásformát tanúsító intézmény jöhet létre, amely a helyi társadalomban több síkon demonstrálja „hasznosságát/szükségességét”.
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Az Európai Felsőoktatási Térség
diverzifikációja
A diszkurzus eredete, fejlődése és eredményei
n

Šabić Norbert116
n
Az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) több állami felsőoktatási rendszerből áll össze,
amelyek eltérő jellemzőkkel és történelmi tradícióval rendelkeznek. A gazdag kulturális
örökség ellenére az európai felsőoktatást gyakran éri olyan kritika, hogy nem képes eleget
tenni a vele szemben állított különböző társadalmi és politikai elvárásoknak. Ebben a tekintetben az Európai Bizottság az intézmények közötti változatosság hiányát emeli ki az európai
oktatás és kutatás globális kiválóságának legfőbb akadályaként (Commission 2011). Az aggodalom számos szakpolitikai ajánlást eredményezett, melyek országos szintű reformokat és
transznacionális politikai törekvéseket követelnek a felsőoktatás diverzifikációja érdekében.
Tanulmányom célja, hogy kivizsgálja az európai felsőoktatás diverzifikációjának indokait,
és áttekintse az ehhez kapcsolódó szakpolitikai kezdeményezéseket.
Kulcsszavak: diverzifikáció, diszkurzus, felsőoktatás, Európai Bizottság

n

A kutatási kérdés részletezése
Az Európai Bizottság már a 2003-ban kiadott felsőoktatási közleménye117 óta a felsőoktatás diverzifikációja mellett érvel. A közleményben említettek alapján a bizottság arra törekszik, hogy megteremtse a
szükséges feltételeket az európai felsőoktatás sokszínűségének fenntartására és növelésére. Néhány tanulmány kivételével, eddig nem vetették alapos vizsgálat alá a diszkurzus tágabb értelmét és annak lehetséges
következményeit az állami felsőoktatási rendszerekre. Azzal a szándékkal, hogy pótoljam a szakirodalomban fennálló hiányt, elemzést készítettem az európai felsőoktatás diverzifikációjának diszkurzusáról.
Annak ellenére, hogy nem egy diszkurzus érvel az EFT diverzifikációja mellett, nem tekinthetjük a
kontinens felsőoktatását homogénnek. Sőt, azt is mondhatnánk, hogy már nagyon is változatos. Az Európai
Unióban és a tagjelölt államokban több mint 4000 felsőoktatási intézmény működik, melyek különböző
karakterisztikákkal és történelmi tradícióval rendelkeztek (Commission 2006). Fellelhetünk köztük több
tudományágat átölelő egyetemet, kisebb műszaki egyetemeket, főiskolákat és más sajátos profillal rendelkező intézményeket is. Ezért nagyon érdekesnek találom, hogy a diverzifikációs diszkurzus ilyen jelentős
szerepet tölt be az aktuális európai szakpolitikákban.
A tanulmányban egy kezdeti értékelést kínálok fel a diverzifikációról mint európai diszkurzusról. Az
elemzést három kérdés mentén teszem meg: Miért vált fontos politikai témává a felsőoktatás diverzifikációja? Mit képvisel a felsőoktatás diverzifikációja? Milyen módon lehet a felsőoktatást diverzifikálni? Tehát ösz116 PhD-hallgató, Közép-európai Egyetem, Budapest, Sabic_Norbert@ceu-budapest.edu
117 A közlemény hivatalos magyar megnevezése: Az egyetemek szerepe a tudás Európájában.
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szegezni fogom a diszkurzusban szereplő problémákat, a kapcsolódó indoklásokat és azokat a célkitűzéseket,
amelyek a felsőoktatás diverzifikációjára irányulnak. A tanulmány eredményei hozzájárulnak majd az európai felsőoktatás diverzifikációját övező diszkurzus szerkezetének és szerepének pontosabb megértéséhez.

Diszkurzus
Az Európai Unió aktív „vállalkozói” szerepet tölt be a szakpolitikák különböző területein (Radaelli
2000, 26). Folyamatosan terjeszti ki tevékenységi köreit, és fokozatosan szerez politikai befolyást olyan
területeken, amelyek korábban a hatáskörén kívül estek. A társadalmi konstruktivizmus elméletére építve,
feltételezem, hogy a szakpolitikák kidolgozását alapvetően meggyőződések irányítják, vagyis az európai
szinten kialakult elképzelések befolyásolhatják a nemzetpolitikai törekvéseket (Goodin and Tilly 2006;
Hall 1993). A politikai szereplők nyelvi elemeket használva győzik meg egymást elképzeléseik létjogosultságáról. A nyelv a politikai ötletek közlésének a legfőbb médiuma. Ezek a gondolatok idővel szisztematikusan elrendezett rendszerré állnak össze, amiket diszkurzusoknak nevezünk. Hajer (1996) szerint
a diszkurzusok „olyan ötletek, elképzelések és kategóriák együttese, amelyeken keresztül értelmet adunk
társadalmi és fizikai jelenségeknek” (Hajer 1996, 44). A jelen tanulmány esetében a felsőoktatás szerkezeti
felépítésével kapcsolatos gondolatok képezik a diszkurzus tartalmát.
A felsőoktatás diverzifikációja mellett szóló érv feltételezi, hogy egy változatosabb felsőoktatási
rendszer jobban teljesít, és ugyancsak jobban szolgálja a modern társadalom különböző igényeit, mint
egy homogén. Ezeket az előnyös következményeket viszont kevés kézzelfogható bizonyíték támasztja
alá. Ebből kifolyólag Neave (2000) kiemelte, hogy a változatosság „már nem csupán semleges jellemző,
hanem többletsúlya van. Bizonyos eszmei meggyőződést hordoz magával” (Neave, as quoted in Reichert
2009, 12). Ehhez hasonlóan, Teichler is megjegyezte, hogy a politikai döntéshozók arra a megállapításra
jutottak, hogy „a változatosság gyönyörű” (Teichler 2008, 21). Tehát úgy tűnik, az európai diverzifikációs diszkurzus nagyrészt normatív jellegű és inkább hit kérdése, mintsem tudományos bizonyítékokon
alapuló politikai meggyőződés.
Annak ellenére, hogy a diszkurzus normatív, mégis számos politikai célkitűzéshez vezet. A diverzifikációs törekvés hatására legtöbbször a felsőoktatási rendszerek szerkezeti átalakítását kezdeményezik az
államok. Ezeknek a kezdeményezéseknek az egyik átfogó célja, hogy elválasszák egymástól a tömeges felsőoktatást az elitista felsőoktatástól. Mivel az utóbbi egyre fontosabb a globális szintű kiválóság elérésében,
ezért a politikai döntéshozók előtérbe helyezik a diverzifikációs politikákat. Ezek a politikák támogatják
egyes egyetemek törekvéseit, hogy belépjenek a globális felsőoktatás ligájába, ahol csak a legjobb intézmények versenyezhetnek. A cél elérése érdekében a fennálló strukturális és pénzügyi minták is átrendezésre kerülnek a felsőoktatási rendszerben. Ezekhez a törekvésekhez a diverzifikációs diszkurzus megfelelő
racionalitást biztosít, amely a végrehajtandó reformokhoz szükséges.

Elméleti keret
Kritikus szemléletmódot követve feltételezem, hogy a politikai döntéshozás alapvetően a meggyőzésen alapszik, így különböző ötletek befolyásolhatják a szakpolitikák alakulásának pályáját (Goodin and
Tilly 2006; Hall 1993). A politikai szereplők a nyelv használatával győzik meg egymást, ami a kommunikáció legfontosabb médiuma.
A szakpolitikák konstrukcionista szemlélete kiemeli, hogy a politikai problémák, célkitűzések és a
hozzájuk kapcsolódó intézkedések is egy konstruált világ keretén belül kerülnek kiválasztásra a politikai
döntéshozók kölcsönhatásának eredményeként. Hajer (1993) megjegyzi: „azt, hogy egy szituációt prob-
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lémaként kezelünk vagy sem, az határozza meg, milyen környezetben beszélünk róla” (Hajer 1993, 44).
Ez a megközelítés persze nem tagadni kívánja a felsőoktatási intézmények közötti változatosság hiányát,
hanem kiemelném, hogy ez a jelenség csak akkor válik problémává, ha a politikai döntéshozók olyan
összefüggésben beszélnek róla. Tehát a politikai szereplők párbeszédei nagyon fontos szerepet töltenek
be a diszkurzusok meghatározásában (Howarth, Norval, and Stavrakakis 2000). Hasonló módon a politikai célkitűzések is eszmeiek, és egy normatív irányelvet képviselnek abban a kontextusban, amelyben
megvalósításra kerülnek (Hay 2008).
Habár a probléma meghatározása és a politikai célok megfogalmazása is egy társadalmi kontextusban
történik, ez nem vezet ahhoz a következtetéshez, hogy a politikai döntéshozók nem racionális önérdekkövető szereplők. Inkább azt feltételezi, hogy a politikai szereplők egy olyan világban fogalmazzák meg és
értékelik magatartásukat, amelyik több összetett problémákhoz kapcsolódó lehetséges ok-okozati összefüggésekkel van tele. Tehát a szereplők magatartása nem a közvetlen tükörképe saját érdekeiknek, hanem
inkább az érdekek egyéni felfogásának tükörképe (Hay 2008).
A diszkurzusoknak két fő megközelítése létezik (Schiffrin 1994; Gill 2000; Schmidt and Radaelli 2004).
Az első a formális megközelítés, ahol a diszkurzus a nyelv részeként jelenik meg, amely a mondatok
mögött húzódik (szemantikus szempont). A második a funkcionális megközelítés, ahol a diszkurzust
mint a használt nyelvet határozzuk meg (pragmatikus szempont) (Candlin and Maley 1997). A kutatás
során egy integrált megközelítést fogok alkalmazni, ugyanis a nyelvi forma nem különülhet el a szándéktól, amelyet ennek a formának szolgálnia kell politikai vitákban (Brown and Yule 1983). Tehát elemezni
fogom a diszkurzus jelentését és azt is, amit képvisel (1. táblázat).
Az analízis első szakaszában azt fogom vizsgálni, miként értelmezik az európai politikai dokumentumok a felsőoktatás diverzifikációját. A fogalmak értelmezésére akkor kerül sor, amikor azok a meglévő
jelek és jelentések rendszerében helyet foglalnak és meghatározzuk kapcsolataikat más fogalmakkal (Milliken 1999). Ezeket a kapcsolatokat felkutatva érthetjük meg jobban a diszkurzust. Ennek elérése céljából
bemutatom, milyen vonatkozásban említik a diverzifikáció fogalmát különböző európai szakpolitikai
dokumentumok, hol helyezkednek el a szövegben ezek az említések, és milyen nyelvezetet használnak,
illetve milyen nyelvezeti mintákra lehet bukkanni ezekben az említésekben.
Pragmatikus szempontból a diszkurzusok nem semleges konstrukciók, hanem központi elemük a
meggyőzés (Gill 2000). Ezért feltételezem, hogy a diverzifikáció fogalma nem csupán jelentések rendszere,
hanem ugyancsak egy „igazságrendszert” képvisel, ami meghatározza, kinek van joga a diszkurzus nevében cselekedni, melyek az elfogadható gyakorlatok a diverzifikáció tekintetében, hol és milyen körülmények között kell ezeket a gyakorlatokat elvégezni, és végezetül milyen formában kell ezeket a gyakorlatokat
törvényesíteni (Milliken, 1999). Annak érdekében, hogy feltárjam a diszkurzus ezen aspektusát, elemezni
fogom, miként lett a diszkurzus operacionalizálva szakpolitikai dokumentumokban.
A diszkurzus elemzési kerete
Szemantikus aspektus

Politikai probléma

A diszkurzus jelentése

Szemantikus/ pragmatikus aspektus

Politikai megoldás

A diszkurzus hatalmi játéka

Pragmatikus aspektus

Politikai intézkedések

A diszkurzus következményei

1. táblázat: A diszkurzus elemzési kerete
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Diverzifikáció
A változatosság több dolgot is jelenthet, és vonatkozhat a felsőoktatás különböző területeire. Ezért
nem meglepő, amikor a tudósok eltérő módon közelítik meg a változatosság fogalmát. A kifejezés vonatkozhat többek között az intézmény által kínált képzési programok változatosságára, a hallgatók összetételére, az intézmények küldetésének sokszínűségére, a különböző finanszírozási forrásokra. Ezért nem
mindig könnyű meghatározni, melyik területen szemléljük a változatosságot. Meek (1996) kiemeli, „hogy
egy adott rendszer épp változatosabbá válik vagy épp konvergálódik attól függ, hova szegezzük figyelmünket” (Meek 1996, 208).
Birnbaum (1983) két tág kategóriát határozott meg, amelyekbe a változatosság aspektusai csoportosíthatók. Egyik, a belső sokszínűség, amely az intézményeken belül fennálló változatosságot öleli fel, mint
például a különböző képzési szakok, folyamatok, módszerek vagy értékek. A másik kategória az úgynevezett külső sokszínűség, amely az intézmények között fennálló változatosságra vonatkozik (Birnbaum 1983).
Ezeket fellelhetjük a presztízs, az intézményi küldetés, vagy épp a szerkezeti különbségek területén.
A változatosságot mindkét vonatkozásában alaposan tanulmányozták már, mégis az európai kortárs
tudományos vitákban a külső aspektusnak legtöbbször nagyobb figyelmet szentelnek. A külső változatosságot mint a felsőoktatási intézmények funkciója és szerepe között egy adott időpontban fennálló sokszínűséget határozzák meg (Huisman 1995; van Vught 2008). Azt a felsőoktatási rendszert, amelyikben egyidejűleg több eltérő szerepet betöltő intézmény tevékenykedik, sokszínűnek vagy heterogénnek nevezzük.
Esetünkben egy ilyen rendszer felölelhet kutatói egyetemeket, főiskolákat, távoktatással foglalkozó intézményeket, főképp nemzetközi diákokat oktató intézményeket és hasonlókat. Egy változatos felsőoktatási
rendszernek az archetipikus példája az Egyesült Államok. Ezzel ellentétben, az a rendszer, amely csak egy
vagy kevés típusú felsőoktatási intézménnyel rendelkezik, homogénnek tekintendő. Az ilyen rendszerekben egy domináns intézménymodell végzi a felsőoktatás minden feladatát.
Azt a folyamatot, amely során a homogén rendszer heterogénné válik, diverzifikációnak nevezzük.
Diverzifikáció új intézményi formák megjelenésével vagy a meglévők specializálódásával (differenciálódás) mehet végbe. A differenciálódási folyamatnak két különböző eredménye is lehetséges. Egyik esetben
a rendszer fragmentációjához vezethet, ami azt jelenti, hogy az intézmények az általuk betöltött szerep
alapján különülnek el egymástól. Ezt a kimeneti eredményt horizontális differenciálódásnak is nevezik,
és egy olyan folyamatot jellemez, amely során a felsőoktatás feladatai megoszlanak a különböző intézménytípusok között. Ebben az esetben az intézmények specializálódnak azáltal, hogy eltérő prioritásokat
határoznak meg maguknak. Egyes intézmények a kutató, míg mások az oktatói tevékenységet helyezhetik
előtérbe. Az efféle differenciálódás eredménye az eltérő intézményi profilok kialakulása. A differenciálódás
ugyancsak eredményezhet rétegeződést a rendszerben, amely kiemeli, hogy az intézmények különböző
szintek szerint vannak elrendezve, azaz minőségbeli különbség áll fenn köztük. Ezt a következményt vertikális differenciálódásnak is nevezik, és legtöbb esetben országos és nemzetközi egyetemi rangsorolások
mutatják ki. Az említett két dimenzió lényegében független egymástól, ami azt jelenti, hogy a diverzifikáció vezethet mindkét eredményhez, vagy csupán az egyikhez (Codling and Meek 2006, 48).

A kutatás eredményei
A felsőoktatási rendszer diverzifikációja nem számít új tételnek az európai szakpolitikák napirendjén, viszont fontossága felértékelődött az elmúlt években. A fogalom állandó jelleggel jelen volt különböző
felsőoktatási közleményekben, melyeket az elmúlt tíz évben publikáltak (lásd a második táblázatot). Az
első körben 35 ilyen dokumentumot vizsgáltam meg. Köztük az Európai Bizottság által kiadott közlemé-
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nyeket (20), az Európai Tanács Következtetéseit (11), valamint az Európai Parlament két határozatát és két
jelentést a bolognai folyamat előrehaladásáról, amelyet az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó
Ügynökség (EACEA) adott ki. Ezeket a dokumentumokat először egy szűrésnek vetettem alá, amelyet az
NVivo szoftver segítségével végeztem el. A szövegkeresés során a (i) változatosság, (ii) diverzifikáció, és a
(iii) differenciálódás kifejezések gyakoriságát mértem. A relevanciaértékek, azaz a kifejezések (i VAGY ii
VAGY iii) gyakorisága, a következő táblázatban látható:
Dokumentum neve

Relevancia érték

1.

Az Európai Tanács következtetése a felsőoktatás modernizációjáról (2011)

8,1%

2.

COM 58 (2003) A bizottság közleménye:
Az egyetemek szerepéről a tudás Európájában

7,8%

3.

COM 152 (2005) A bizottság közleménye:
Európa szellemi tőkéjének mozgósítása

7,4%

4.

COM 567 (2011) A bizottság közleménye:
Az európai felsőoktatási rendszerek által az intelligens, fenntartható
és inkluzív növekedés terén tett hozzájárulás növelése

6,5%

5.

COM 208 (2006) A bizottság közleménye: Az egyetemek korszerűsítési
programjának megvalósítása: oktatás, kutatás és innováció

5,1%

6.

EACEA: Felsőoktatás Európában (2009)

4,7%

7.

COM 477 (2010) A bizottság közleménye: Mozgásban az ifjúság

8.

Az Európai Tanács állásfoglalása Európa szellemi tőkéjének
mozgósításáról (2005)

9.

COM 779 (2002) A bizottság közleménye:
Hatékony befektetés az oktatásba és a képzésbe

10. Jelentés a bolognai folyamat végrehajtásáról (2012)

4%
3,2%
3%
2,3%

2. táblázat: Kiemelt európai felsőoktatási szakpolitikák

A probléma meghatározása
Az ötlet, hogy változatosabbá kell tenni az Európai Felsőoktatási Térséget, abból a felfogásból ered,
miszerint az európai felsőoktatás alulteljesít az amerikaihoz képest, illetve bizonyos mértékig a japán
felsőoktatáshoz képest is. A teljesítményt elsősorban a kutatási eredmények tekintetében határozzák meg,
viszont az Európai Bizottság ugyancsak kiemeli az EFT vonzerejének hiányát az amerikai rendszerrel
szemben. Már a 2003-ban kiadott bizottsági közleményben kilencszer hivatkozik az Egyesült Államok
felsőoktatási fölényére. Következésképpen, abból a feltételezésből kiindulva, hogy az EFT vesztésre áll egy
globális felsőoktatási versenyben, a változatosság hiányát úgy említik, mint egy strukturális problémát,
amely gátolja az EFT versenyképességét.
A szöveg alaposabb elemzése során nyilvánvalóvá vált, hogy az európai szakpolitikai dokumentumok
eltérő módon hivatkoznak a belső és a külső változatosságra. Az első esetben a felsőoktatás fokozottabb
harmonizációját sürgetik, míg az utóbbiban a nagyobb intézményes differenciálódás mellett érvelnek.
Bár mindkét aspektus döntőnek minősülhet az EFT globális versenyképessége szempontjából, idővel
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mindinkább az intézményes differenciálódás kerül a szakpolitikák figyelmének középpontjába. A dokumentumok gyakran említik, hogy az európai egyetemek nem képesek felismerni erősségeiket és globális
kiválóságot elérni, amit nagyrészt a tagállamokban fennálló túlszabályozott felsőoktatási rendszereknek
tulajdonítanak.
Bár a probléma fontos, nem szabad túlértékelni jelentőségét. A közlemények egyszerre több politikai
problémát is említenek, míg a változatosság hiánya csupán egy közülük. Mégis, nem hagyhatjuk figyelmen
kívül növekvő szerepét a szakpolitikákban, különösképp azért sem, mert számos politikai intézkedést generált európai és állami szinten.

Politikai célkitűzések
Az Európai Bizottság közleményei igyekeznek megoldást találni az európai felsőoktatás változatosságának megőrzésére és növelésére. Úgy tűnik, az intézményes differenciálódást egyrészt azért sürgetik, hogy
ösztönözzék világszínvonalú egyetemek kialakulását, másrészt pedig, hogy kiszélesítsék a felsőoktatáshoz
való hozzáférést. Az utóbbit oktatásközpontú intézmények támogatásával szeretnék elérni, amelyek biztosítani tudnák az európai munkaerőpiacon igényelt kompetenciák oktatását. Tehát a tervezett megkülönböztetés nagyon hasonló az amerikai felsőoktatási rendszerhez, ahol egyidejűleg kiváló kutatóegyetemek
és az oktatásközpontú főiskolák vannak. Azonban nyilvánvaló, hogy a hangsúly az első intézménytípuson
van, azaz megteremteni a kritikus tömegét azoknak az egyetemeknek, amelyek képesek a tudástermelés
tekintetében globális kiválóságot elérni. Ez a célkitűzés beárnyékolja az alternatív szakpolitikai megközelítéseket, amelyek ugyancsak növelhetnék az EFT változatosságát.
A felkínált szakpolitikai megoldás idővel mindinkább kidolgozottá vált, és összeolvadt egy piacközpontú szemléletmóddal. Ennek következtében a diszkurzus igyekezett hangoztatni az országos szintű
deregulációt, a fokozott verseny, valamint a jobb és átláthatóbb információk szükségességét a felsőoktatási intézmények teljesítményéről, amely lehetővé tenné az intézményes differenciálódást. Tehát az európai szakpolitikák egy alulról építkező megközelítést javasolnak, amelyben a differenciálódásra úgy kell
tekinteni, mint a versenykörnyezetben meghozott szervezeti döntések eredményére, nem pedig a felülről
lefelé irányuló kormányzati döntések következményére. Továbbá, a közlemények hangsúlyozzák, hogy a
kutatásra szánt pénzügyi forrásokat összpontosítani kell azokban az intézményekben, amelyek globális
kiválóságra törekszenek, ahelyett, hogy egyforma feltételek mellett osztanánk el a támogatásokat, illetve
kiegészítő támogatást nyújtanának azoknak az intézményeknek, amelyek alulteljesítenek. Ez a szakpolitikai hozzáállás valószínűleg tovább erősíti majd a versenykörnyezetet, amiből elkerülhetetlenül vesztesként
fog kikerülni az intézmények nagy része.
Bár nincs egyértelmű besorolása a jó és a rossz szakpolitikai megoldásoknak, egyértelmű, hogy az
említett diverzifikációs törekvés során egyes felsőoktatási intézmények a háttérbe szorulnak majd. A célkitűzések ugyanis előnyben részesítik a „zászlóshajó” egyetemeket, amelyek általában a fővárosban találhatók, és a legnagyobb hallgatói és oktatói létszámmal rendelkeznek. Tehát feltételezhető, hogy a kisméretű,
regionális intézmények, amelyek nem rendelkeznek akkora kapacitással, hogy világszínvonalú kutatást
végezzenek, mindinkább kiszorulnak majd a perifériára anélkül, hogy megfelelő megoldást kínálnánk
jövőbeli szerepükről az EFT-ben.

Politikai intézkedések
Amíg a probléma és a politikai célkitűzések meghatározása eléggé korán megtörtént, addig az ezekhez
kapcsolódó politikai intézkedések elég későn merültek fel. Hood’s (1983) tipológiáját követve, a diverzi-
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fikációhoz kapcsolódó intézkedéseket a következőképpen csoportosíthatjuk. Az első csoportban említhetjük azokat az intézkedéseket, amelyek az Európai Bizottság azon képességéhez kapcsolódnak, hogy
információkat nyújtson és kezeljen. Ide soroljuk a U-Map, a U-Multirank és a különféle eredményességet
mérő projekteket (mint például az Innovatív Unió eredménytáblát). Ezek az eszközök európai szinten
nyújtanak összehasonlítható információkat az intézmények teljesítményéről, s ezáltal segíthetik a felsőoktatási intézmények stratégiai szakosodását. A második csoportba olyan intézkedések tartoznak, amelyek
az Európai Bizottság célzott pénzügyi támogatásából erednek. Itt olyan programokra gondolok, mint a
Horizont 2020, az Egész életen át tartó tanulás program, a Strukturális Alapok vagy az Európai Beruházási Bank. Az így megítélendő pénzügyi támogatás könnyen igazítható az intézmények küldetéséhez, s
ezáltal serkentheti a differenciálódást (Horta, Huisman and Heitor 2008). Az utolsó kategória az Európai
Bizottság azon képességére vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy intézményeket hozzon létre, amelyek
példaképként szolgálhatnak más felsőoktatási intézményeknek. A tipikus példája az újonnan létrehozott
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT), amely a felsőoktatás integrációjának modellje a tudásháromszögben (Commission 2011, 13).
Politikai probléma
(a diszkurzus jelentése)

Nincs elég változatosság az EFT-ben.
• Ok: túlszabályozott felsőoktatási rendszerek
• Következmény: Túl kevés világszínvonalú egyetem
• Következmény: Megnehezített hozzáférés a felsőoktatáshoz

Politikai célkitűzések
(a diszkurzus hatalmi játéka)

A változatosság növelése a felsőoktatás piacosításának
következtében, ellentétben a kiegyensúlyozott vagy a szabályozás
útján elérhető megoldásokkal.

Politikai intézkedések
(a diszkurzus
következményei)

• Kutatási támogatások összpontosítása
• Intézmények autonómiájának növelése (dereguláció)
• Eredménytáblázatok (besorolások, rangsorolások)
3. táblázat: A diszkurzus elemei

Következtetések
A tanulmány rámutatott arra, hogy a diverzifikáció gondolata abból a szélesebb aggodalomból ered,
amely az EFT versenyképességét látja hanyatlani az Egyesült Államokhoz és Japánhoz viszonyítva. A
diszkurzus összekapcsolja a versenyképesség hiányát az intézményes differenciálódás hiányával, és állítja, hogy az európai egyetemek addig nem lesznek képesek kifejteni teljes gazdaságnövelő potenciáljukat,
amíg nem születik meg egy megfelelő mértékű differnciálódás közöttük (Van Vught 2006).
A tanulmány arra is rámutatott, hogy szakpolitikai szempontból a változatosságot már nem lehet
csupán a történelmi események eredményének tekinteni, hanem mint strukturális problémát kell kezelni,
amellyel mind a nemzeti, mind pedig az európai politikai hatóságoknak foglalkozniuk kell. Az egyébként is
változatos EFT, amelyben egyetemek, alkalmazott tudományok egyetemei, technológiai intézetek, „grandes
écoles”, üzleti szakiskolák, műszaki főiskolák, szakfőiskolák, akadémiák és más intézmények tevékenykednek, valószínűleg tovább fog diverzifikálódni függőleges skálán, ami pedig növelni fogja a rétegződést.
Az elemzés rámutatott arra is, hogy a minőség (amelyet legtöbb esetben az intézmény globális vonzereje
fejez ki) csupán „kevés” intézmény vonásaként jelenik meg, amelyet inkább azonosítani kell, mintsem
fejleszteni. Ez a hit megalapozta az európai egyetemi rangsorolások bevezetését, amely egy intézményes
differenciálódást elősegítő eredménytábla.
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Figyelembe véve a politikai intézkedések széles skáláját, feltételezhetjük, hogy a diverzifikáció megmarad fontos politikai célkitűzésnek a jövőben is, azzal a feltétellel, hogy „nem ássa alá a tagolt európai felsőoktatási rendszer konvergenciájának szükségességét” (Huisman and Van Vught 2009, 22).
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NYELVI RELIKTUMOK A VAJDASÁGI MAGYAR
CSALÁDNEVEKBEN118
n

Rajsli Ilona119
n
A családnevek vizsgálata azért is különlegesen fontos, mert egy részük nyelvi reliktumként él nyelvhasználatunkban. Olyan maradványelemként felfogható lexémákról van itt szó,
amelyek régen elszakadtak a névadás motívumától, funkcionális indítékától, s ellenállva a
nyelv folyamatos változási tendenciáinak, mind formájukban, mind pedig jelentésükben
számos szóalaki és szemantikai archaizmust őriztek meg. A családnevek nemcsak az írásformát konzerválták, tartották meg hosszú évszázadokon keresztül változatlan formában,
hanem reliktumként, kövületként tartalmaznak fontos információkat a valamikori névadás
körülményeiről, a nyelv és valóság múltbéli kapcsolatairól. A nyelvi reliktumok fellelhetők a családnevek minden típusában; legszámosabb a foglalkozásokra utalók és a helynévi
eredetűek között található, de az apanévi és a tulajdonság alapján kialakult családnevek is
megőriztek archaikus nyelvi elemeket. A tanulmányban a kiválasztott névanyag etimológiáját, kialakulását, a bennük lejátszódott jelentésváltozásokat, valamint a hozzájuk kapcsolódó
művelődéstörténeti kérdéseket egyaránt vizsgáljuk. Emellett figyelmet fordítunk azokra a
vajdasági családnevekre is, amelyekben a más nyelvek kontaktushatása is színezte, alakította
a reliktumszerű névformát.
Kulcsszavak: magyar családnevek, diakrón nyelvészet, névadási motiváció,
nyelvi kontaktushatások, nyelvi reliktum, Vajdaság

n

I. Bevezetés
Az elmúlt időszakban a vajdasági magyarság utónévadását kutattam a névválasztás, a névdivat, a
névesztétika és egyéb – főleg az attitűd szempontjait is szem előtt tartva (vö. RAJSLI 2008). A családnevek kérdése egészen más megközelítést igényel, nemcsak a kialakulástörténete más, hanem a szinkron
névanyag vizsgálata is egészen más metodológiát feltételez.
Családnévnek csak akkor tekinthetünk egy névtípust, ha az egész családot jelöli, valamint ha öröklődik. Az öröklődés előtti időszakban az egyénnév mellett megkülönböztető nevet használtak, egy ideig
a név mögé írva, majd később az egyénnév előtt használva, amiből az 1500-as évek elején kialakulhatott
a vezetéknév fogalma. A családnév terminus német eredetű, s J. Soltész Katalin különbséget tesz a két –
látszólag azonos – fogalom között: szerinte a vezetéknév nem mindig öröklődik, míg a családnév „öröklődő vezetéknév” (J. SOLTÉSZ 1979; 51), ezzel szemben Hajdú Mihály nem talál számottevő különbséget
e két fogalom jelentése között (HAJDÚ 2003).
118 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú projektumának keretében
folytatott kutatás részeredményeit tartalmazza.
119 Rendes egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék, rajsli@stcable.net
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A magyar családnevek keletkezésének története és az egyes nevek etimológiájának kérdése sok-sok
rejtélyt hordoz. Már maga az eredet szerinti tipológia is változatos képet mutat: ide tartoznak a különböző korú és típusú apanévből eredő nevek, a település- és helyneveket jelölők, a foglalkozást jelzők, a külső
vagy belső tulajdonságra utalók, a népnevekből eredők, az idegen nyelvekből átvett családnevek stb. J.
Soltész szerint a családnév keletkezésének pillanatában mindig motivált, és többnyire információt, leírást
tartalmaz arról a korról, amelyben kialakult (J. SOLTÉSZ 1979; 53).
Péntek János a földrajzi nevek vizsgálatakor hangsúlyozza, hogy a tulajdonnevek elég jelentékeny részét
az teszi különös értékűvé, hogy nyelvi reliktum. E nevek elszakadtak a denotátumtól (a valóságtól), mivel
az megváltozott, ezáltal közszói szerepüket is elveszítették, mert a közszói előzmény vagy elavult, vagy
elhomályosult. Mindez elősegítette magát a tulajdonnévvé válást. A név mint kövület emiatt egyszerre
tartalmazhat fontos információkat a valóságra (esetünkben a valamikori családnévadás körülményeire)
és a nyelv múltjára vonatkozóan egyaránt.
A személynévrendszer korpuszát jól fel lehet használni a névtani ismeretek tanításában: a keresztneveket a névadás történeti, etimológiai aspektusainak a bemutatásakor tudjuk alkalmazni, emellett alkalmasak
a szociolingvisztikai jelenségek (nyelvi divat, presztízs, sznobizmus stb.) megvilágítására is (l. BURA 1996;
80); a családnevek viszont ennél jóval tágabb ismeretkör bemutatására alkalmasak: a nevek etimológiája,
története a diakrón nyelvészet szempontjából fontos, a megőrződött archaikus formák ideális bizonyítékai
a mai nyelvjárási jelenségeknek, ugyanakkor jelentős forrásai a településtörténetnek, a migrációk alakulásának is. Emellett a térség művelődés- és gazdaságtörténete számára is jelentős nyelvi anyagot nyújtanak,
valamint a történeti forrásként is felhasználhatók (HOFFMANN 2008; 21).

II. A családnevek elemzése
A vizsgált korpusz családnévanyaga a névadás eredetét és motivációját tekintve rendkívül heterogén.
Akárcsak a vajdasági magyar nyelvjárások képében, itt is visszatükröződik a térség történetének sokrétűsége, a sokféle tájról érkező népek névanyaga. Anyagunkban legnagyobb számban a foglalkozásból kialakult
családnevek tartalmaznak archaikus lexémákat, jelentéselemeket, de más típusú (apanéviek, belső tulajdonságra utalók, helynévi eredetűek) családnevek is hordoznak nyelvi régiességeket. Mindezek a névtípusok lehetnek belső keletkezésűek és idegen, illetve jövevényelemek, s mivel igen régi névalakulatokról
van szó, talán nem is indokolt éles határt húzni közöttük, ám az egyes nevek etimologizálása mindig külön
érdekkel bír, egyrészt a jelentés tisztázása, másrészt a névélettani szempontok miatt.
A rendkívül sokféle foglalkozás közül számos mára már kihalt szakmának számít: szűrszabó, tálas,
kerékgyártó, tímár, sütő, takács stb. A jelen dolgozatban nem foglalkozunk a családnévben jól azonosítható, felismerhető szemantikájú foglalkozásnevekkel, mint amilyenek pl. a béres, birkás, csizmadia, csordás,
juhász, kővágó stb. Figyelmünket inkább a mára már kihalt, illetve elavulóban levő foglalkozások megnevezéseinek, illetve szakszavainak a vizsgálatára fordítottuk, hiszen ezek – akárcsak a valódi tájszavak –
mindinkább a nyelvi emlékezet tájaira szorulnak; felismerhetetlenné, motiválatlanná válnak. Érdemes
foglalkoznunk azzal a családnévtípussal is, amely valamilyen kihalófélben levő mesterségbeli szakszót,
vele kapcsolatos tárgynevet tartalmaz; pl.: Bordás, Kádas; illetve amelynek a jelentésében mára már elhomályosult jelentésfejlődés játszódott le: pl. Borsos, Sós stb.

1. Archaikus jelentéselemek, lexémák
Azokat az elemeket soroljuk ide, amelyek ma már nem használatosak nyelvünkben, régies jelentésük,
illetve formájuk a szinkron beszélőben nem idéz fel semmilyen denotátumot. Ezt a csoportot néha nehéz
elkülöníteni az elhomályosult etimológiájú elemektől.
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Juhos120: itt két név egybeesését feltételezhetjük, egyrészt az elavult jonh ’bensőség, szív, lélek’
jelentésű szó > Jonhos ’jószívű, lelkes’ alakult családnévvé, ugyanakkor kialakulhatott a juh
állatnév + -s képzős szóalakokból is.
Káló: a textiliparban, a régi posztókészítő iparosok szakszava volt a kall ~ kallóz ’ványol, <szövetet> tömörít’ jelentésben, ehhez járult az -ó folyamatos melléknévi igenév, majd geminálódás
után a Kalló forma alakult ki. Ez a családnév Káló változatban él Vajdaságban.
Sági: ebben a finnugor eredetű ’domb, halom’ jelentésű ság szavunk őrződött meg, amelyből az
igen frekvens -ság (később az illeszkedett -ség) képző alakult ki.
Szécsi: e név a régi magyar népnyelv szécs szavát tartalmazza ’irtás, erdővágás’ jelentéssel. A
szláv eredetű korai szó -i képzőt felvéve családnévként – mintegy kövületet – őrizte meg az
ősi lexémát.
Pozsár: a pozsár~pazsár ismeretlen eredetű szóként ’ponty’ jelentésben kimutatható az egész
nyelvterületen (vö. TESz121). Személynévként valószínűleg a halászt nevezte meg, s annak
ellenére, hogy mára már ritkán, csak nyelvjárási szóként használatos, a családnevekben
megőrződött.
Sőregi: számos halnevünk került be idegen nyelvekből, így a sőreg is csuvasos ótörök jövevényszó, a szónak a törökben ’hegyes’ a jelentése, ami a hal jellegzetes alakját jelzi. A szaknyelvben
sőregtok megnevezéssel az Acipenser stellatus fajtáját nevezi meg. Ma már ez a halfajtanév
nem használatos, de -i képzős származéka családnévként a valamikori halászatra mint foglalkozásra utal.

2. Elhomályosult etimológiák
A családnevek egy részének a jelentését kizárólag diakrón elemzéssel lehet kikövetkeztetni; egyes
esetekben eleve nem átlátszó a szó etimológiája, míg más példákban a jelentés jelentős módosulása nehezíti a szófejtést, s ezzel a vizsgálatot.
Bezzeg: az ősi finnugor eredetű bíz(ik) igéből ’igaz, megbízható’ > Bezeg egyénnév alakult ki,
amelynek a belső tulajdonság adta az alapot. Ebből apai családnév lett. A tő és a képző közötti
intervokális helyzetben megnyúlt a z > bezzeg. Megjegyezhetjük, hogy az Ómagyar Máriasiralom (1300 körül) szövegében fellelhető bezzeg szó még melléknévi szófajú („O ygoz
symeonnok bezzeg scouuo ere…”). Emellett természetesen több jelentésben határozószóként
is használjuk a bezzeg szóalakot.
Jámbor: többszörösen összetett szó, jó + em + ber, ahol az ember szó ősi összefoglaló szóösszetétel, a ’nő’ és ’férfi’ jelentésű elemekből áll. Ebben a szóban is sorozatos hangrendi illeszkedés zajlott le.
A helynévi eredetű Fogarasi családnév az ősi ugor fog ige továbbképzett fogoly ~ fogor madárnevét tartalmazza, jelentése: ’fogolymadárban bővelkedő hely’. Itt tehát a fogor elhomályosult
tőváltozat.
A Bitó név esetében az eredeti latin Vitus (vagy Vitalis) szavak szó eleji v-jét b-vel helyettesítették,
mivel az Árpád-kori magyar nyelvjárások nagy részében nem tudták a szókezdő v-t ejteni.
120 A feldolgozott családneveknél a név mai előfordulási formáját emeltük ki.
121 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1–4. Főszerk.: Benkő Loránd. Budapest, 1967–1976. (Röv.: TESz)
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A korszak névhasználatában általános volt a névrövidítés, így a Vit- ~ Bit- formák a magyar
nyelvbe kerülve -ó kicsinyítő képzőt kaptak. Némileg hasonló a hangulatfestő szóból kialakult Bicó szó élettörténete, azzal, hogy ez belső keletkezésű szóból (biceg ~ biccen) képzett
forma: bic- + -ó, jelentése ’bicegő’.
Előfordulnak olyan családnevek is, ahol a mai névalak alig sejteti az eredeti denotátumot, illetve a
kiinduló cselekvést. Pl. a Varga családnév, amely a jelenkori gyakorisági sorrendben az előkelő 6. helyet
foglalja el, a varr ige -g- képzős származékaként – folyamatos melléknévi igenévből – főnevesült, s állandósult családnévként is. Mindez a folyamat már a 13. századig lezajlott, az 1300-as évek okleveleiben már
személynévként szerepel: Ladislaus dictus Varga. Hasonlóképpen a Balla névnél a bal ’baloldal’ köznév
egy -a képzőt kap, így a két magánhangzó közötti mássalhangzó geminálódik. Más esetben az intervokális
helyzet affrikációt eredményez, ez történik pl. a Dózsa családnév alakulása során, amikor is a latin dominus
egy szótagúra rövidült Do- alakja az -s + -a kicsinyítő képzővel először becenév (hypocoristicon), majd apai
családnév lesz. Ez az intervokális -s- egyrészt zs-vé affrikálódik, más esetben megmarad (Dósa). Mindkét
forma gyakori a vajdasági családnevek sorában.
Terék: a vidékünkön is gyakori családnév sokféle változatban él a magyar nyelvterületen: Terjék,
Törjék, Tiriák stb. A név alapja egy vándorszó, a terjék, mely az ’állati méreg ellen használt
gyógyszer’ jelentésben terjedt el (vö. TESz). A családnév feltehetően a terjékárus foglalkozásnév rövidüléséből alakult ki.
Zsótér: a német eredetű szónak több feltételezett magyarázata is van: ami közös bennük, az a
foglalkozásnév → családnév fejlődési irány. A magyar nyelvhasználatba a ’sajtkészítő’ jelentés
került át, továbbá az s > zs zöngésülés is általánossá vált. Az Alföldön előforduló Zsótér név
mellett más területeken a Sótér változat a gyakoribb.

3. Hang- és alaktörténeti vizsgálatok
E kutatás során főként arra figyeltünk, hogy milyen hangtani, alaktani változások zajlottak le a kiválasztott családnévtípusban. Megjegyezhetjük, hogy ezek az elemzési eljárások jól felhasználhatók az oktatásban, hiszen ez a korpusz mindenki számára „hozzáférhető”, ismerős, közeli.
Többfajta, illetve sorozatos hangtörténeti jelenséget mutat a családnevek nagy része; pl. a vidékünkön
gyakori Butás ~ Buttás családnevek alapját a bot köznév képezi, amely felvette a ’valamivel ellátottságot’
jelző -s képzőt, így egyrészt kialakult a Botos névalak, a nyelvjárások más részein pedig a zártabb ejtésű és
ehhez illeszkedett Butás forma. A középmagyar korban gyakori volt az intervokális gemináció (pl. kota >
kotta), így alakulhatott ki a Buttás névalak is.
Különös fejlődéstörténete van az Argyelán családnévnek is: jelentése ’Erdélyből való’, az Erdély szó
magában véve ’erdő elő, erdő előtti’ jelentésű, amely a román nyelvben Ardel + -an/-ean(u) alakot kapott,
majd a nagyon nyílt Ä, valamint a d > gy palatalizációja során alakult ki a mai szóalak és ejtés (CsnE122).
Egy-egy név arra is alkalmas lehet, hogy segítségével érdekes hangtörténeti jelenségekre mutassunk
rá. Ilyen pl. a Baglyas családnév, ahol az az alapkérdés, hogy a bagoly madárnév -s képzős változatáról van
szó, vagy pedig a névben a ’boglya rakója’ jelentés őrződött meg. Az utóbbi jelentést támogatja az a tény,
hogy az o > a nyíltabbá válás még az újmagyar korban is működik (l. még az unoka szó nyelvjárási onoka
alakváltozata), s Ballagi szótárában123 is a következő szócikkutalást találjuk: Baglyas, l. Boglyas. Ebben az
esetben a családnév kialakulásának kiindulópontja a foglalkozás megnevezése.
122 Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája. Leggyakoribb mai családneveink. Budapest, 2010. (Röv.: CsnE)
123 BALLAGI Mór: A magyar nyelv teljes szótára. I–II. Pest, 1873.
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Az affrikálódás megléte, illetve hiánya bemutatható pl. a Hagymási ~ Hajmási névpárok esetében,
amit a Varjas ~ Vargyas ~ Varnyas és a Varjú ~ Varnyú ~ Vargyú alapváltozatok esetében még az n > ny
palatalizáció is színez. Más példa erre a Kerékjártó ~ Kerékgyártó családnév kettős alakja, ahol szintén a j
> gy affrikáció az alapja a nevek két irányba történő fejlődésének.
Inetimologikus hang betoldása is alakíthatja a név formáját: a Gombos név alapja az ősi hangulatfestő
gob ~ göb szó, amit az -m későbbi betoldódása alakított.
Sorozatos rövidülést és a mássalhangzó-torlódás felbontását tapasztalhatjuk egy-egy családnév alakján:
a Körtvélyesi családnév esetében nemcsak a szóbelsejében történik meg az egyszerűsödés, hanem a szó
végéről is indul egy sorozatos képzőlekopás, majd az é rövidülésével alakult ki a körte szó. Ezzel szemben
a családnév a mai napig őrzi a régi, terjedelmes alakot.
Dékány: a latin szóelőzmény, a decanus ’elöljáró’, majd ’céhmester’ jelentésben került át a magyarba. A latin -us végződés szabályos elhagyása után a tisztség-, illetve foglalkozásnév csakhamar
bekerült a családnévadásba. Vidékünkön a név végi -n hang palatalizációjával (>ny) alakult
változat fordul elő.
Az idegen nyelvekből átvett családnevek, illetve a névalakokba beépülő idegen szavak egy különös
jelenségcsoportot képeznek. Előfordul, hogy hanghelyettesítés történik a magyar nyelvben; ilyen a Huszka
családnév, mely újabb keletű családnevünk, a RMCsn124 a 17. századdal bezárólag nem adatolja. Eredetét
ugyan még nem erősítették meg, de többen a szimbolikus foglalkozásnév, a ’libaárus, lúdkereskedő’ (< szl.
husz ’lúd, vadliba’ + -ka kicsinyítő képző) kialakulásával magyarázzák (vö.: CsnE).
Sindeles: a névben a német eredetű zsindely szót találjuk, a ’tetőfedésre használt deszka’ jelentésű
középfelnémet schindel átvétele, ebből továbbképzéssel alakult a zsindelyes ’tetőfedő mester’
jelentés. Nyelvünkbe tehát a német házépítő mesterek szakszavaként került be a szó, és a
családnév megőrizte az eredeti s-es, tehát az s > zs váltás előtti eredeti hangalakot. A RMCsn
gyűjteményében csak a Sindely ~ Zsindely képzőmorféma nélküli névváltozatra van példa.
Pintér: a ’hordókészítő’ jelentésű középfelnémet binder szó p-s (osztrák) változata, amely már
családnévként vált gyakorivá és ismertté. Óbecsén a német Bender alakváltozat is megtalálható családnévként.
Feltehetően szórványos előfordulású Vajdaságban a Pergel családnév, amely a Berger (Berg ’hegy’
+ -er ’onnan való’) ejtésváltozata, mégpedig -r > -l váltással (likvidacserével) jött létre. Itt is a b ~ p váltakozást találjuk, akárcsak a mára elavult Porkoláb névben, amely a középfelnémet burcgrave ~ purcrav(e)
szó ’várparancsnok’ jelentésben került be a magyarba. Mivel a vár parancsnoka egyben a börtön legfőbb
felügyelője volt, a szó jelentése leszűkült a ’börtönőr’ jelentésre (vö.: HAJDÚ 2010; 384). A sorozatos hangváltozások és az -r- > -l- likvidacsere után kialakult porkoláb foglalkozásnévből ragadványnév-funkción
keresztül lett családnév. Megállapítható tehát, hogy az idegen szóval együtt átkerült foglalkozásnevekben
hangtani változások történtek; a német jövevényelemekben gyakori a b > p zöngétlenedés, a mássalhangzó-torlódás felbontása, a s ~ zs hangmegfelelés, valamint a hangrend illeszkedése.
A vizsgált családnévtípusokban a leggyakoribb a ’valamivel foglalkozó’ jelentésű ‒ a szláv hatásra is
gyarapodó ‒ -ár/-ér, valamint az -s képző, amelyek igen eltérő jelentést kölcsönöztek az alapszónak. Mindkét gyakori képző – főként a -készítő, -gyártó utótag helyett szerepelve – elősegítette a valamikori hosszú
foglalkozásnevek megrövidülését, s beépülését a családnevek rendszerébe.
124 Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára. XIV–XVII. század. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budpest, 1993.
(Röv.: RMCsn)
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4. A dialektológiai szempontok
A családnevek kialakulásának kezdetén, de főként a 15. századot megelőző időben nyelvünk kizárólag nyelvjárási változatokban létezik, így a sokféle forrásból és fokozatosan kialakuló családnevek jelentős
számú és típusú nyelvjárási jelenséget őriztek meg. Éppen ezért egy-egy névalak esetében nehéz elkülöníteni a diakrón és a nyelvjárási jelenségeket, ám a mai dialektológiai (főként a hangtani-alaktani) jelenségek
argumentálására, szemléltetésére azonban megfelelnek. Jó példa erre a Sajtos családnév Sutus vajdasági
variánsa, amelyben a sajtó szó egyik nyelvjárási ejtésváltozata dominál.
A családnévi előforduláson kívül ma már csak tájszavakként élnek a cibere, göblös, a guba szavak.
A cibere szó ’(ételek savanyítására szolgáló) erjesztett gabonalé’ vagy ’savanyú levesféle’ > ’a ciberét készítő elnevezése’ jelentésű lett, így válhatott családnévvé. A vajdasági magyar nyelvjárásokban még él ez az
ételféle, s ragadványnévként is előfordul a szó. Családnévként csak elvétve fordul elő. Az ómagyar, illetve
középmagyar kor névfejlődésének motivációs rendszerében gyakran nevezték meg valamely étel készítőjét az étel neve alapján. Ilyen motivációs alapja volt a Pék, Cipó, Kenyeres stb. neveknek. Hasonló fejlődési utat tett meg a Göblös név; már a régi nyelvben is alakváltozatokban él ez a szó: göbölyös ~ göblyös
~ göbölös ~ göblös (MTsz ; NySz ). Feltehetően hangfestő szóként a göb, gömb, gömbölyű stb. családjába
tartozik. Jelentései között a ’hízó marhák pásztora’ foglalkozásnév is kialakult, s így vált családnévvé. Maga
a szó nyelvjárási elemként használatos. Hasonlóképpen tájszóként él a Guba név alapját képező köznév is,
amely finnugor eredetű, jelentése ’gyapjas, fürtös, szőrmés bőrből készült felsőruha’ volt, majd az anyag
megnevezésére is szolgált. Családnévvé a gubacsapó, tehát a guba anyagát, valamint magát a ruhadarabot
készítő mesterember megnevezésének rövidüléséből alakult ki.
Két különböző nyelvjárásból származnak a mai családnevek között a Mészáros ~ Mensáros alakváltozatok, a szláv eredetű ’húst áruló’ szónak két változata: a mészár ~ mensár alakult ki, kiszorítva ezzel a
régi magyar bakó – azonos jelentésű – szót.

5. A művelődés- és gazdaságtörténet, valamint a helytörténet aspektusai
Számos archaikus elem található a mára már kihalóban levő foglalkozások, gazdasági ágak szavaiban, amelyekből valamikor családnevek alakultak. Ezekben a nevekben fellelhető bizonyos „etimológiai
átlátszóság”, tehát kikövetkeztethető a nevet meghatározó alapszó, a szónak azonban már nincsen aktív
használata. Igencsak elhalványulóban van a régi mesterségek közül a takácsok szakszava, a borda, amely
a Bordás családnév alapja. Ezt az eszközt a szőttes tömörítésére használták, ezért a bordás eredeti jelentése: ’bordakészítő, bordakötő’ volt. Jellemző, hogy e mesterségnév lerövidülve vált családnévvé. Ugyanez
állapítható meg a Borsos családnévről is, eredetileg ’borsütő, borsőrlő’ volt a szó jelentése, majd a ’borssal
kereskedő’ jelentést vette fel. Szinnyei tájszótárában: ’házaló olasz vagy horvát…”, míg az ÚMTsz125-ban
a „borsos tuót” házaló szlovák fűszerárust jelent. Nehezíti a családnév etimológiájának tisztázását az a
körülmény, hogy a hosszú magánhangzók jelölésének hiánya miatt jelentése a ’borsós’, ’borsót termesztő’ is lehet. A Csapó családnévben az ősi hangutánzó eredetű csap ige folyamatos melléknévi alakja vált
foglalkozásnévvé: ’kötélcsapó, posztógyártó’. Ez motiválta a családnév kialakulását. A régebbi adatok még
szélesebb jelentéskört feltételeznek: a ’gyapjúműves, szűrposztó-csináló, posztófestő’ szakmákat jelölhette. Ugyanez a helyzet a Csiszár családnév esetében, ahol az ősi hangutánzó csiszol ige tövéből az -ár/-ér
képzővel a csiszár ~ csiszér foglalkozásnév jött létre, amely eredetileg ’csiszoló, kardcsiszoló’, majd ’fegyverkovács’, a 16. századtól ’fegyverkereskedő’, ezután pedig általában ’kereskedő, kupec’ jelentésű volt. Az
ÚMTsz adatai szerint a magyar nyelvterület déli részein a ’lókupec’ jelentés az elterjedt.
125 Új Magyar Tájszótár. Főszerk. B. Lőrinczy Éva. Budapest, 1–4. 1979‒2010. (Röv.: ÚMTsz)
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A művelődéstörténet és a néprajz szempontjából is jelentősek az alábbi névetimológiák: a Kerepes
családnév alapját képező kerep főnév kun eredetű, az ómagyarban ’egy fajta könnyű hajó’ a jelentése (l.
TESz kerep2). Más forrásokban ’lóval vontatott hajó’ a kerep, így az -s képzős származék a hajó gazdájának, működtetőjének a megnevezésévé vált. Ma a kerep szó csak nyelvjárási használatban fordul elő. A
Tőzsér szó származása vitatott, feltehetően arab eredetre vezethető vissza, legkorábbi jelentése ’kereskedő, marhakereskedő’ lehetett. A Gajdos alapszava a ’furulya, duda’ jelentésű gajd hangszernév, amely a
13. században már -s képzős formában jelenik meg. A Kepes családnév is foglalkozásnévből alakult ki, az
ótörök vagy szláv eredetű kepe ’learatott gabona csomója, gabonakereszt’ + -s képző segítségével, amely
később a ’részesarató’ jelentést vette át.

III. Összefoglalás
A családnevek nyújtotta nyelvi „emlékek” alkalmas fogódzót jelenthetnek az oktatásban: egyrészt fontos
részét képezik a névtani, nyelvjárási, nyelvtörténeti (jelentéstörténet, hangtörténet) ismereteknek, ugyanakkor alkalmasak arra is, hogy általuk megközelíthetővé váljanak más diszciplínák, így a művelődéstörténet, helytörténet területei is. Ezzel a megközelítéssel nemcsak a névadás, névélettan kérdéseiről kapunk
teljesebb képet, hanem az oktatásban is egy komplex kutatás-módszertani eljárást tudunk alkalmazni.
A névkutatás komplexitását, interdiszciplináris jellegét jól mutatja ennek az egyetlen szempontnak
a bemutatása is. A történeti névkutatásnak ki kell terjednie a magyar nyelvterület egészére, így a határon
túlra is, ahogyan ezt Hajdú Mihály a Családnevek enciklopédiája című könyvének bevezetésében hangsúlyozza. Egyetemes adattárunk még nincsen, ehhez széles körű és összehangolt gyűjtésre és adatfeldolgozásra lenne szükség.
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GIMNAZISTÁK ÉS EGYETEMI HALLGATÓK
FRAZEOLÓGIAI KOMPETENCIÁJA126
n

Katona Edit127
n
A dolgozat a tágabb értelemben vett frazeológiai egységek ismeretét vizsgálja gimnazisták és egyetemi hallgatók körében végzett felmérés nyomán. A negyven kiegészítendő
mondatból álló feladatlap128 eredményeinek elemzése alapján megállapításokat tesz arra
vonatkozóan, mi befolyásolja a régensek mellett szótári tételként álló kiegészítők helyes
megválasztását.
Kulcsszavak: kompetencia, valencia, transzformáció, nyelvi változó, analógia, interferencia

n
A fogalmazás létrehozásának feltétele az anyanyelvi kompetencia különböző színtereinek, fokozatainak az ismerete. Egy szöveg megalkotásához rendelkeznünk kell stilisztikai, nyelvtani, nyelvhelyességihelyesírási ismeretekkel. Természetesen a beszédhelyzetnek, a kommunikációs célnak is meg kell felelni.
Ennek a szerteágazó követelményrendszernek csak úgy lehet megfelelni, ha a részkompetenciák között
zavartalan összjáték valósul meg.
A korábbi években foglalkoztam a tanulók anyanyelvi kompetenciájának különböző megnyilvánulási
formáival, vizsgáltam a fogalmazások mennyiségi mutatóit, tartalmi és stilisztikai jellegzetességeit, a
kompetenciák összefüggéseit, a metaforikus kompetencia és anyanyelvi kompetencia viszonyrendszerét.
Megállapíthattam, hogy a mennyiségi mutatók csalókák lehetnek, illetve a mondatok magas „szerkesztettségi”
mutatói nincsenek mindig egyértelmű korrelációban a szöveg értékével. Továbbá a mondat jólformáltsága
csak több tényező együttes működéséből eredhet.

A kutatás adatai
A dolgozat a tágabb értelemben vett frazeológiai egységek ismeretét vizsgálja három gimnáziumi
(elsős, másodikos és negyedikes) osztály és első és második évfolyamos magyar tanszékes egyetemi hallgatók körében végzett kutatás nyomán. A példaanyag – a negyven kiegészítendő mondat – kiválasztása
során alapvetően a polilexikalitás és a lexikális rögzültség volt az irányadó, az idiomatikusság nem fogalmazódott meg követelményként, noha határhelyzetek adódnak (vö. FORGÁCS 2007: 20).
A kutatás célja kettős volt: egyfelől arra keresett magyarázatot, mi befolyásolja leginkább az eredményeket: a szerkezetek bonyolultsága, az ige valenciája, más szóval a kötött bővítmények száma, a bővítmények kötelező volta vagy a szerkezet ismertsége, jelentése. Másfelől a szociolingvisztikai tényezők: az élet126 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériumának 178014-es számú projektuma keretében
készült.
127 Rendkívüli egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék,
gerjo@sabotronic.co.rs
128 A feladatlap 40 példamondata a helyes megoldások százalékos kimutatásával a dolgozat függelékeként olvasható.
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kor, a lakhely, a nyelvi kontaktushatások milyen hatással vannak az eredményekre, illetve meghatározott
esetekben találkozhatunk-e interferencia-jelenségekkel. (A felmérés harmadik, de igen érdekes hozadéka
az élő nyelvhasználathoz kötődő adatszerzés.)
A korábbi felmérésekben sok kiszámíthatatlan tényező merült fel, ezért egy igen konkrét, mérhető
anyagot szerettem volna összeállítani, a tanulók kompetenciájának felmérése érdekében, ám itt is felmerült, hogy nem lehet csupán a vonzatosságban gondolkodni. A feladatot meg kell érteni, tehát értelmezni
kell a szöveget, amely a kiegészítésre int, másfelől oda kell figyelni például arra, hogy kiegészítőre, nem
másik igére van szükség stb. Ugyanakkor fennáll a lehetőség még ilyenkor is, hogy a kiegészítés valamilyen szinten szintaktikai lesz, s nem a vonzatra figyelnek az adatközlők. Az adatok feldolgozása a nyelvi
változók szempontjából is érdekes eredményeket hozott.
A feladatlapon lévő 40 példamondat közül egyik sem konstruált, legfeljebb annyiban, hogy az
irodalmi anyagból idézett szövegrészeket lerövidítettem. A tanulók fogalmazásaiból származó mondatokat nem helyesbítettem (pl. 24.). Az élőszóból idézett mondatok közül csak az utolsó (40) számít igazi
helyzetmondatnak.

Az eredmények elemzése
Az elemzés eredményeire tekintve megállapítható, hogy az adatközlők anyanyelvi/frazeológiai kompetenciája igen magas, s jelentékeny különbség is alig van közöttük. A hibaelemzés nyomán leszögezhetjük,
hogy a fiatalabb tanulók munkájára inkább a téves vonzatok nagyobb változatossága jellemző.
I. gimn.

II. gimn.

IV. gimn.

I. évf.

II. évf.

83%

86%

87%

87%

88,5%

A helyes megoldások százalékos kimutatása

Amikor az eredményeket befolyásoló tényezőket külön-külön igyekszünk számba venni, feltétlenül a tudatában kell lennünk annak, hogy a különböző nyelvi, szociolingvisztikai, pszicholingvisztikai
tényezők összefonódására is sor kerül az egyes megoldások megadásakor. A pszicholingvisztikával külön
nem foglalkozom, ám nyilvánvaló, hogy a figyelem kihagyása több esetben a teszthelyzet okozta stresszel
is magyarázható, noha tudatában voltak annak, hogy az egyébként is névtelen tesztre osztályzatot nem
kapnak, egyes diákok teljesítménykényszere, másoknál a lezserség okozta figyelmetlenség, a megfelelő
koncentrálási képesség hiánya okozott néhány bakit.

1. Nyelvi jelenségek
A frazeológiai egységtől mint szótári tételtől való eltérés adódhat egyfelől magának a nyelvnek a
természetéből, rendszeréből, a nyelvben jelentkező transzformációs és analógiás lehetőségekből, a vonzatosságtól elszakadó szintaktikai megoldásokból. Másfelől a megoldások milyenségét befolyásolják a tanulók
lexikai-nyelvtani ismeretei. Ugyanakkor a nyelvi kontaktushatásokból eredően interferencia-jelenségekre
is rábukkanhatunk.
Nyelvi változók. A nyelv heterogén természeténél fogva egyes nyelvi elemek több változatban élnek
az élőnyelvben (vö. HORVÁTH 1994: 131), természetes, hogy a feladatlapokon is megjelennek különböző
nyelvi változók, noha kisebb számban, mint a beszélt nyelvben. A feladatlapon két alkalommal fordult elő
igei, illetve egyszer melléknévi vonzatszerepben a -ban, -ben, ennek variánsaként a -ba, -be nyelvi változót is fellelhetjük néhány esetben:
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Bízom az istenbe (1,2%) Gyorsan megtanulja azokat a dolgokat, amibe tehetséges (1,2 %). Az
élőnyelvi alak (-ba, -be) a 40. példamondatban a megoldások -11,1%-át adja (Itt Géza a
telefonba).
Irányultságbeli azonosságok és különbségek (kül- és belviszonyragok). A ki igekötős igékhez
kapcsolódó vonzatok megadása nem okozott különösebb problémát, természetszerűleg illesztették a
belviszonyragot az 5., 9., 30. mondat igéjéhez. Érdemes azonban megemlíteni a 12. mondat (Ilyen gyalázatosság is kitelik a szomszéd…) jó néhány „eltévesztett” vonzatát. Ez tulajdonképpen a kognitív metaforaelmélet tételeit támasztja alá (vö. KÖVECSES 2010, SZILI 2003), miszerint: az emberi test tartály (akárcsak az érzelmek, helyzetek stb.), így a ki igekötős igéhez a „logikus” -ból vonzatot illesztette az adatközlők
11,1%-a , a kiüresedett, lexikalizálódott -tól helyett: kitelik a szomszédból.
A gondolkodik ige mellett terjedőben van egy új belviszonyragos vonzat: abban gondolkodik. A tanulók
10,7%-a egészítette ki ezzel a vonzattal a gondolkodik igét (6. mondat: A rab gondolkodott a szökés…). Ez
főleg főmondatok utalószavaként él újabban a beszélt nyelvben és a sajtóban: „a kormány abban gondolkodik, hogy a versenyképességet további leértékeléssel javítsa, Orbán forintosítaná a kkv-k devizahitelét is.”
A régens szófaja, összetettsége. Melléknévi kiegészítést csak három feladat (23–25.) követelt meg,
ezek mintegy próbaként szerepelnek a feladatlapon, a tanítás gyakorlati tapasztalatait szerettem volna
ellenőrizni velük. Az eredmények bizonyították, hogy a melléknévi vonzatok ismerete terén a tanulók
szerényebb eredményeket mutattak fel, mint az igék esetében:
Látjuk, hogy olyanok, mint mi, vagyis hasonlóak …/ hozzánk (53,5%), ránk (1,2%), – (31%),
vagyunk (14,5%).
Gyorsan megtanulja azokat a dolgokat, ami… tehetséges/amiben (54,7%), amibe (1,2%),
amit (9,5%), amihez (21,4%), amire (3,5%).
Sikeresen megtalálta a jellemé… és képességei… megfelelő életstílust/jellemének (43%),
jellemében (1,2%), jelleméhez (41,6%), jellemét (10,7%), jellemére (3,5%), – (1,2%).
Vonzat- és jelentésváltozatok. A több vonzatvariánssal is rendelkező igék esetében igen izgalmas
kérdés, melyiket fogják a tanulók választani. Az álmodik ige mellett pl. a valamiről vonzat: álmodik az őzről
(51,7%) többséget mutat, de a valamivel is szépen tartja magát: az őzzel álmodtam (41,7%). Egyes igék
esetében a transzformációs pár felbukkanására mindenképpen számítani lehet, pl. Egy órája várunk nagyságod…/ nagyságodra (95%), nagyságodat (5%); Figyelt az öregúr szavai…/szavaira (95%), szavait (5%).
A hasonló vagy hasonlónak, illetve azonosnak megélt igei jelentések is átfedésekhez vezethetnek a
vonzathasználatban, vagy legalábbis áthallásokat okozhatnak egy teszt kitöltésekor. Ilyen átfedés tapasztalható a gondol és gondolkodik, illetve a gondolkodik és gondoskodik között:
Mátyás még csak nem is gondolt szökés…/szökésre (97,6%), szökésen (2,4%).
A rab gondolkodott a szökés…/szökésen (81%), szökésről (13%), szökésben (6%).
Az apa gondoskodott a lányai…/lányairól (95%), lányain (2,4%), lányaival (1,2%), lányaira
(1,2%).
A gondolkodik ige kiegészítőjeként is megjelenik a gondol ige vonzata, és fordítva. A gondoskodik pedig
nyelvjárási beütésként (néhány észak-vajdasági adatközlőnél) gondolkodik értelemben szerepel, annak
vonzatát felvéve: gondoskodik a lányain.
Nagyfokú anyanyelvi kompetenciára vall, hogy egyes háromvalenciájú igék esetében az összes vonzatvariáns előfordul, noha a sikert az is magyarázhatja, hogy közismert jelentésű igékről van szó:
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Az orvos érdeklődött a mérnök holléte … hollétéről (27,3%), holléte felől (54%), hollétében holléte
után (11,1%), hollétére, -- (1,2%), hollétén (1,2%), holléte miatt (1,2%).
Karcsi eltűnt, így a tanító a szüleinél kérdezősködött a gyerek... gyerekről (53,5 %), felől (22,6%),
után (21,4%), iránt (2,4%).
Amikor megfigyelését néhány nap múlva közölte férjé…/férjével (89,2 %), férjének (8,3%), férjéhez (1,2%), férjéről (1,2%).
Akad olyan háromvalenciájú ige is, amelynek a kiegészítése gyengébben sikerült az átlagosnál. A 32.
mondat megoldásakor (Az öregasszony épp egy vaslábas feneké… sikálta a kormot.) a befolyásoló tényezők
hatványozottan jelentkeztek. A helyes vonzat: fenekéről (54%) mellett a belviszonyragos pár: fenekéből
(1,2%), a transzforációs: fenekét (4,8%), és számos szintaktikai kiindulású megoldás: fenekében (2,4%),
fenekén (27,3%), fenekével (3,6%) is előfordul. Az utóbbi három megoldás szövegértelmezési rendellenességből kifolyólagos, viszont formailag követ egy-egy mondatmodellt. Ez egyébként több helyütt is szembetűnt, pl. a 38. mondatnál (Az igazgató elcsodálkozott a hír…) a nagyszámú helyes vonzaton kívül (híren
[67,8%], a hír hallatán [16,6%]) az adatközlők 10,7%-a egyszerűen az okhatározóra utaló -től végződést
választotta: hírtől.
Belső és külső valencia. A példaanyagban találhatók olyan szókapcsolatok, amelyekben egyes bővítmények frazeologizálódtak, így az igén kívül maga a frazéma is rendelkezik vonzatmegkötő képességgel,
azaz külső (konstrukcióextern) valenciával (vö. KATONA 2010). A feladatlap ezeken a frazémákon belüli
konstrukicióintern valenciára kérdez rá, a megfelelő vonzat ismeretét kutatja. A vállon vereget, nevén szólít
(valakit) szerkezetekkel ellentétben az arcul üt túlságosan választékosnak, szinte teljesen ismeretlennek
bizonyult a tanulók előtt, hiszen a mondatok jelentős részét helyesen kiegészítő adatközlőknek is igen kis
százaléka élt ezzel a kifejezéssel:
Az igazgató megdicsérte, majd váll… veregette a sikeres kollégát / vállon (94%), vállát (6%).
Niki meglepődött, mikor Ancsa a nevé… szólította / nevén (97,6%), nevét (2,4%).
A hadnagy pofon vágta, vagyis arc… ütötte a fiút/ arcul (7%), arcon (91,6%), arcát (2,4%)
Az arcon ütötte a fiút választásakor az arcán üt meg, pofon vág, nyakon vág (valakit), analógiájára
is gondolhatunk, illetve a megelőző (27–28.) mondatmodellek befolyására.
Interferencia. A társadalomban domináns nyelv hatására létrejövő interferencia-jelenségeket tervezetten négy mondatban vizsgáltam (17., 37., 39–40.). A 39. mondatban: A férfi kabátja bűzlött az alkoholszag... igen kismértékű (1,2%-os) interferenciából fakadó vonzattévesztésre találtam: alkoholszagra, a
tanulók 98,8%-a a helyes vonzatot választotta: az alkoholszagtól. A 37. mondat: A szomszédom konkurál a
férjem… fotózásban/ a helyes megoldáson kívül: férjemmel (67,8%) 9,6%-ban valósul meg a szerb vonzatnak
(konkuriše nekome) megfelelő tükrözés: konkurál a férjemnek. A vonzattévesztés mellett számos megoldatlan feladatról is beszámolhatunk, ami az ige ismeretlen voltából fakadhat (20,2%).
Mint azt most már a Magyar grammatika (KESZLER 2000) is jelzi, a helyhatározói vonzat különleges
helyet foglal el az igei kiegészítők rendszerében, tekintettel arra, hogy a kötött típusnál nem egy meghatározott nyelvtani formára gondolunk, hanem az irányultság kifejezésére. A lakáson lakom alakkal sokszor
találkozunk a beszélt nyelvben, az adatközlők azonban a teszthelyzetben (17. mondat) oda tudtak figyelni
a helyességre, s csupán egyszer fordult elő a külviszonyrag. A 40-es mondatban viszont, amelyben tulajdonképpen egy összekapcsolt helyhatározó egyik locativusi ragját kellett megtalálni: Szervusz, Józsi, itt
Géza a telefon…/telefonnál (77,3%), telefonban (13,1%), telefonon (8,3%), a telefon végén (1,2%), a szerb
beszélt nyelvi alak hatása (na telefonu–a telefonon) már jelentékenyebb.
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A 4. mondatnál: Mária bővelkedik erények… a várt kiegészítő mellett: erényekben (78,5%) viszonylag
sok a téves vonzat: erényekkel (18%). Mindez indokolható a szerb obiluje ige hatásával, jóllehet a magyar
konstrukciók: rendelkezik/dicsekedhet erényekkel analógiája is felmerülhet.

2. Szociolingvisztikai szempontok
Az adatközlők, az újvidéki Magyar Tanszék és a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium diákjai,
egész Vajdaság területéről verbuválódnak. Ez a közös vonás. A különbség az, hogy egyetemi hallgatóink
Újvidéken egy homogén szerb nyelvi közegbe kerülnek, a Zentán tanuló bolyaisok a Tisza menti városban egy élő magyar nyelvhasználattal ismerkednek meg, s a kollégiumi életben is sokoldalú anyanyelvi
interakcióra kerül sor. Az eredményekben mutatkozó nagyfokú azonosság azt mutatja, hogy a tanulók a
kibocsátó iskoláknak, a családoknak köszönhetően megőrizték igen nagyfokú anyanyelvi kompetenciájukat, illetve az anyanyelvi érdeklődés, a jó tanulmányi eredmény a magyar nyelvi frazeológia ismeretét
is feltételezi. Az is kétségtelen, hogy mindkét intézménybe megfelelő válogatás nyomán kerülnek be a
diákok. Továbbá azt is megállapíthatjuk, hogy életkortól függő jelenségről van szó, tehát a vonzathasználati ismeretek az általános iskola befejezéséig jelentékeny mértékben megszilárdulnak.
A feladatlap kérdései kitértek a magyar és szerb nyelv használatának színtereire, amiből kiderült,
hogy sokan hallgatnak szerb nyelvű zenét (46,2%), olvasnak szerb sajtótermékeket (44,2%), beszélnek
baráti körben szerbül (35,9%). Rokoni környezetben 35,9% él a szerb nyelvvel, míg a szűk családban 11%
használja valamelyik szülővel való kommunikálás során a többségi nyelvet. Az interferencia-jelenségek
feltérképezésekor az is nyilvánvalóvá vált, hogy pl. ez utóbbiak között fellelhetők az áthallásból eredő
tükrözések alkalmazói, ám olyan temerini, szabadkai, topolyai adatközlők is akadtak, akik az élet minden
színterén a magyar nyelvet jelölték meg a kommunikáció nyelveként, mégis felbukkant náluk tükrözés,
ami arra utal, hogy a kontaktushatás nyomán széles körben elterjedt jelenségről van szó. Az általánosítás kelepcéjébe azonban nem érdemes besétálni, hiszen az egyik legjobb eredményt a feladatlap kitöltésekor egy olyan adatközlő érte el (39 helyes megoldással – 99%), aki az édesapjával csak szerbül beszél.
Az alacsonyabb teljesítményt felmutató diákok között legtöbbször a gyengébb tanulókat találjuk. Ami a
nemek szerinti megoszlást illeti, a feladatlapot 84-en töltötték ki, s a 38 lány némileg (2%-kal) jobb teljesítményt ért el, mint a 46 fiú. Az egyetlen hibátlanul megoldott feladatlapot viszont egy (zentai másodikos
gimnazista) fiú adta át.

Összegzés
A kompetenciavizsgálat keretében végzett felmérés számos feltételezést bizonyított, de minden esetben árnyalta is a képet. Egyes vonzatszerkezetekkel kapcsolatosan ismeretes volt a tanári tapasztalatból,
hogy kihullottak az ifjúság nyelvhasználatából (pl. melléül a széknek/57%), de meglepő volt, hogy némely
állandósult alakok a teljes kipusztulás határán vannak (arcul üt/7%). A vonzatszerepnek meg nem felelő
megoldásokat is érdemes azonban olvasni, mert szemléletesen rámutatnak az analógiák hatására: pl. a
sóvárog és vágyik jelentésbeli hasonlósága a szerkezetkeveredéshez is hozzájárult.
A megfelelő megoldások megszületését indukáló tényezők bonyolultságára akkor döbbenünk rá, amikor
a vonzattévesztés okaira szeretnénk rámutatni. Pl. A rab gondolkodott a szökésen helyett álló szökésben
kapcsán persze, hogy felmerül bennünk az újabban terjedő abban gondolkodik hatása, de hogy mi sejlett
fel az adatközlő agyában, az már vitathatóbb. Vajon nem a szökés közben alak rövidített változatáról van-e
szó? A társadalmi tényezők együtthatása is a nyelvtaniakéhoz hasonlóan bonyolult összefonódó rendszert
alkot, s némely eredmények, amelyekre rácsodálkozunk, arra figyelmeztetnek, hogy az általánosításoktól,
bármely csábító logikai következtetésekre épülnek is, tartózkodni kell.

176

TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK

Katon a

E d it

n Irodalom
Forgács Tamás (2007): Bevezetés a frazeológiába. Tinta Könyvkiadó, Budapest
Katona Edit (2010): Frazeológiai egységek külső és belső valenciája. In: Nyelvről nyelvre. Bölcsészettudományi
Kar, Újvidék, 127–135.
Keszler Borbála (szerk. 2000): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest
Horváth Veronika (1994): A -ba(n) nyelvi változóról. In: Kemény Gábor és Kardos Tamás (szerk.): A magyar nyelvi norma érvényesülése napjaink nyelvhasználatában. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest
Kövecses Zoltán (2005): A metafora. Gyakorlati bevezetés a kognitív metaforaelméletbe. Typotex, Budapest
Szili Katalin (2003): A ki igekötő jelentésváltozásai. Magyar Nyelv 99. 163–188.

177

TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK

A kódolt identitás mint a nyelvi tájkép
alapeleme
n

Vukov Raffai Éva
n
A tanulmány a nyelvi tájkép kutatásának vajdasági magyar vonatkozásaival foglalkozik. A téma tekintetében a régió különleges helyzetben van, hiszen a közfeliratok több
szempontból is sokfélék: több nyelven és legalább két írásfajta (ábécé) használatával jelennek meg. A köztér helyet ad a cirill és latin betűs szerb, valamint a magyar feliratoknak
(helyenként az angolnak is). A nyelvi tájkép vizsgálata lehetőséget ad a feliratok célja és
kódolási módja közötti kapcsolat elemzésére, a feladó és az általa vizualizált címzett behatárolására, az írásmód-, illetve a nyelvválasztásba kódolt identitás és világlátás kérdéseinek
megfogalmazására.
Kulcsszavak: nyelvi tájkép, kétnyelvűség, nyelvi attitűd, digrafikus írásmód

n
A nyelvi tájkép (linguistic landscape) vizsgálata az utóbbi évizedben jelent meg mint a szociolingvisztika
kutatási területe, a nyelv(használat) látható aspektusával foglalkozik, a nyelvi jelek megjelenési formájával.
A nyelvi tájkép kutatása hangsúlyozottan magában foglalja a többnyelvű közösségek vizuális nyelvhasználatának vizsgálatát. Jan Blommaert kiemeli a nyelvi tájképek vizsgálatának azt a vonását, hogy ezáltal
nagyon gyors visszajelzést kapunk a nyelv változásáról, a nyelvi változás több skálán való értelmezését
teszi lehetővé, a nyelvi tájkép jól mutatja, hogy a kétnyelvűség milyen formájáról van szó, illetve beszélhetünk-e egyáltalán kétnyelvűségről. Emellett a környezet írásbeliségéről is képet kap a terepmunkás,
ez azért is jelentős tényező, mivel az írásbeliségnek igen kis szerepe van egyébként a szociolingvisztikai
kutatásokban (BLOMMAERT 2012: 8). Bloemmert a különböző, főként a 90-es évek politikai-gazdasági
helyzetek által előidézett migrációs jelenségekkel karöltve jelentkező nyelvi sokszínűség megjelenésében
látja a nyelvi tájkép jelenségének, illetve kutathatóságának csíráját.
A téma tekintetében a Vajdaság különleges helyzetben van, hiszen a közfeliratok több szempontból is
sokfélék: több nyelven és legalább két írásfajta (ábécé) használatával jelennek meg. A köztér helyet ad a cirill
és latin betűs szerb, valamint a magyar feliratoknak. A nyelvi tájkép vizsgálata lehetőséget ad a feliratok
célja és kódolási módja közötti kapcsolat elemzésére, a feladó és az általa vizualizált címzett behatárolására,
az írásmód-, illetve a nyelvválasztásba kódolt identitás és világlátás kérdéseinek megfogalmazására.
Két- vagy többnyelvű környezetben a közfeliratok egy-, illetve többnyelvűsége jelentős mutatója a közösség nyelvi egyensúlyának. A szabadkai nyilvános feliratok jól vizsgálhatóak a kétnyelvűség, illetve az aszimmetrikus kétnyelvűség, valamint a „kettő az egyben” féle egynyelvűség jelenségeinek szempontjából.
Coupland (COUPLAND 2010: 93) a walesi nyelvi tájkép kutatása kapcsán számos olyan kérdést
feszeget, amelyek a vajdasági nyelvi térben is válaszra várnak: Milyen erők és folyamatok alakítják az adott
nyelvi tájképet? Hogyan textualizálódhat (entextualized) az ideológia nyelvi tájképpé? Az egymás mellett
élő két nyelv szerkezeti különbségei hogyan strukturálódnak a feliratokon? A vertkális és a horizontális
elrendezés hogyan függ össze a preferált nyelv kiemelésével?
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Szabadkán az államnyelv elsőbbsége mellett is megfigyelhető a feliratok olyan dizájnja, hogy egyenlő méretű és sok szempontból fekvésű felületet kapjon mindkét nyelv. A lakosság nemzeti összetételétől
függően rendelet írja elő a többnyelvű feliratok használatát, kihelyezését, így Szabadkán a cirill betűs szerb
mellett magyar, horvát és sok esetben angol nyelven jelennek meg a hivatalos feliratok, a belváros utcatáblái, az önkormányzati hivatalok, közvállalatok cégtáblái (1. ábra). A 20–30 éves utcatáblákat a város külső
területein még nem cserélték le, így ezek többnyire latin betűs táblák, egynyelvűek vagy kétnyelvűek. Íme
egy-egy példa mindkét esetre: Teslina ulica; ulica Gošina – Goša utca. Mindezek a nyelvi tájkép hivatalos
nyelvpolitika által történő fentről lefelé való szervezését jelentik.

1. ábra

A magánfeliratok, privát cégtáblák, kereskedelmi objektumok feliratainak alakításában már nem a
hivatalos nyelvpolitika az egyedüli irányadó, ennek lecsapódásai ugyan még nyomokban fellelhetők, de
sokkal inkább a valós kereslet, az aktuális nyelvi attitűd hatása figyelhető meg. Érdemes megvizsgálni, hogy
milyen térmegosztási alternatívák jelennek meg a feliratok felületein. Szabadka belvárosi utcáin a leggyakoribb megoldás, amely már eleve a kétnyelvűséget feltételezi, a felirat felületének horizontális megosztása, amikor fent a szerb nyelvű felirat található, alatta pedig a magyar, vagy a vertikális felosztás, amikor
bal felől a szerb nyelvű felirat, jobb oldalon pedig a magyar található. Egy másik dimenzióból szemlélve
a kétnyelvű feliratokat, feltűnik a szövegek aszimmetrikus elrendezése, azaz jó néhány esetben szót ejthetünk ugyan kétnyelvű feliratról egy-egy felület kapcsán, de ez gyakran úgy valósul meg, hogy 6-8 információ szerb nyelven jelenik meg, míg 1-2 magyarul. Bármelyik elrendezésről legyen is szó, nem jöhet létre
egyenrangú kihelyezés. Különösen érdekes megvizsgálni, milyen meggondolás alapján szelektál a felirat
szerzője az információk közül, melyiknél tartja fontosnak a kisebbségi nyelven való kihelyezést is. A fent
említett szelekció a magánfeliratok esetében a felirat tervezőjének önazonosságával, a fogyasztók identitásának értelmezésével szoros kapcsolatban van. Ahhoz, hogy egy feliraton szereplő két vagy több nyelv
elemeit elrendezzék, értelmezni kell a befogadó nyelvi attitűdjét, az adott nyelvekkkel való azonosulásának
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mértékét és minőségét. Emellett a felirat tervezőjének a nyelvek egymáshoz való viszonyával, értékével,
szerepével kapcsolatos attitűdje is felszínre kerül. Gorter (GORTER 2006) véleménye szerint a nyelvi tájkép
kettősségében benne van az írott kép és az azt létrehozó ideológia, lakosság, nyelvközösség.
A nyilvános táblák, feliratok felhívhatják a figyelmet két nyelv ortográfiai és nyelvi hasonlóságaira.
Coupland (COUPLAND 2010: 99) felveti, hogy hasonló nyelvek esetén a duális elrendezés miatt a redundancia és a pedantéria vádja is érheti a feliratokat, pl. Walesben az angol taxi mellett feltűnik a feliratokon
a walesi tacsi. A walesi példákhoz hasonlóval találkozhatunk Vajdaságban, főként Bácskában, hiszen a
szerb és horvát feliratok sok esetben azonosak, vagy nagyon hasonlóak, főként azért, mert a szerb nyelv
digrafikus voltának köszönhetően ezek bizonyos esetben – a kereskedelmi célú és magánfeliratokon
legtöbbször – latin betűsek. Egyes latin betűs szerb vagy horvát felirat esetében nem is lehet eldönteni,
melyik nyelvről van szó a kettő közül. Példáink között jó néhány ilyen szerepel, például a régebbi utcatáblák is ebbe a kategóriába sorolhatók, igaz, amikor azok kikerültek, még szerbhorvát nyelvről volt szó,
azonban máig aktuálisak, hiszen az ulica ’utca’ kifejezés mindkét nyelvben használatos. A foglalkozások
megnevezése a szolgáltatást kínáló cégtáblákon, feliratokon néhány esetben ugyancsak ide sorolható: frizer
’fodrász’, mesar ’hentes’, zlatar ’aranyműves’, satar ’órás’ stb.
A feliratok felületmegosztását a használatban lévő két (vagy több) nyelv eltérő szerkezete is befolyásolja. Például a szerb és a horvát nyelvben a cégelnevezések szerkezete köznévből és az azt követő tulajdonnévből áll – pl. Pekara Nikola ’Nikola pékség’ –, míg a magyarban fordítva szerepelnek az elemek. A
kétnyelvű feliratokon, amelyek kiinduló nyelve horvát vagy szerb, gyakran szerepel a magyar megnevezés
is a másik nyelv szellemében, azaz – a fenti példánál maradva – Pékség Nikola áll a cégtáblán. Ez a gesztus
a kétnyelvű felirat teljes szimmetriájára törekszik, annak ellenére, hogy a szerkezet csak az egyik nyelv
szabályainak felel meg. A cégtáblák nagy részénél azonban a felület kreatív megosztásának lehetünk tanúi,
amikor mindkét ott szereplő nyelv szerkezeti szabályait tiszeteletben tartják (2. ábra).

2. ábra
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A felületek megosztása a két nyelv között más esetekben is kreatív megoldásokat eredményezhet (3.
ábra). Ezekben az esetkben a tábla tervezői kihasználják azt a „kényszert”, hogy két nyelven is ki kell írni
az aktuális információt. A tervezés fő motívuma a két nyelv szerepeltetésének mikéntje lehet.

3. ábra

4. ábra
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A vajdasági nyelvi tájkép sok szempontból nyújt tarka képet, ugyanis a különböző nyelvek mellett
kétféle írás is megtalálható benne (4. ábra). A szerb digrafikus írásmód jelenléte a nyelvi tájkép vizsgálatának új szempontját tette lehetővé: érdemes megvizsgálni, milyen arányban jelenik meg a cirill írásmód egy-egy régió vagy egy-egy téma nyelvi tájképében. Szabadka belvárosában a cirill írásos feliratok
kisebb arányban jelennek meg, mint a magyar nyelvű feliratok. A legnagyobb arányban tehát a latin betűs
szerb(horvát) feliratok vannak jelen, amelyeknek különös jelentőségük van a régióban. A latin betűs
„szerbhorvát” nyelvi elemekbe kódolt üzenet szerint a magyarok, szerbek és horvátok egyaránt sajátjuknak érezhetik ezeket a szövegeket – némi kompromisszum árán. A régi Jugoszlávia egységére utal ez a
nyelvváltozat, ahol nyilvánosan nem merült fel a nyelvi és nemzeti egyenlőtlenség gondolata. Ezeknek a
feliratoknak a gesztusa jól körvonalaz egy befogadói identitást vagy identitásvíziót, magában foglal némi
lázadást, nosztalgiát, önazonosság-keresést is. Azzal, hogy egészen pontosan egyik nyelvnek sem felelnek
meg ezek a feliratok – hiszen nem eléggé szerbek, mert nem cirill betűsek, és nem is elég horvátok, mert
szerb szavakat tartalmaznak –, a magyar befogadó számára is elfogadhatóbbak.
A nyelvi tájkép eleme az angol nyelv Vajdaságban is, ahogyan minden más országban, városban
is megjelenik az angol a kétnyelvűségi játszmában. Gorter (GORTER 2006: 82) hangsúlyozza, hogy az
egynyelvűség a feliratokon a világon mindenütt átvált kétnyelvűséggé: angol párú kétnyelvűséggé. Felhívja a figyelmet, hogy a a globalizáció ott is végbemegy, ahol a regionalizáció és a lokalizáció a jellemző
(glocalization). Szabadkán is akadnak olyan feliratok, amelyek tervezői az ott élő kisebbség nyelvét semmibe véve, inkább az angol nyelven való megjelenést tartják fontosnak. A kereskedelmi célú táblák mellett
a hivatalos táblák között is találunk ilyet (5. ábra).

5. ábra
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Végezetül érdemes összefoglalni azokat a lehetséges stratégiákat, amelyek a környezet nyelvi tájképét
alakítják. Valószínűleg a táblák fontos célja kiszolgálni a környezetet, igazodni annak feltételezett nyelvi
attitűdjéhez. Másrészt a táblák megtervezésében szerepet játszik a tervező saját világlátásának, illetve nyelvi
attitűdjének közvetítése. A harmadik szempont minden bizonnyal a gyakorlatiasság szempontja, vagyis
a felület gazdaságos felhasználása, az információk szükséges minimumának a közlése. A nyelvi tájkép
alakításába mindenképpen szerepet játszik a befogadó, a lakosság azzal, hogy kinyilvánítja álláspontját a
táblákkal, feliratokkal kapcsolatban. Az álláspont kialakítása a felszínre kerülés feltétele.
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A 21. század iskolájának, tanítójának és tanulójának is alkalmazkodnia kell az újonnan
kialakult környezetvédelmi elvárásokhoz. Az iskola mint intézmény megfelelő felszereltséggel, továbbképzések, versenyek stb. megrendezésével tud ehhez hozzájárulni, míg a tanító
a tudásával, ötleteivel, neveléssel és hozzáállásával szavatolja ezt. A kisgyermekek (óvodások és alsósok) az őket körülvevő környezetre meglehetősen fogékonyak, s mivel szokásaik
még kialakulófélben vannak, így ebben a korban szép eredmény érhető el a környezetbarát
gondolkodás kialakításában.
A kutatás mintáját 12 vajdasági általános iskola 253 alsós tanulója képezte, amit anonim
kérdőíves módszerrel végeztünk. A kérdőív kérdései három kérdéscsoport köré tömörültek:
mit tesz az iskola a környezetvédelem érdekében; mit tudnak a gyerekek a környezet védelméről; mit tesznek a gyerekek (és családjuk) a környezet megóvása érdekében. A munkában
a kutatás egy részének bemutatására kerül sor.
A kapott eredmények – amelyek a gyerekek megfigyeléseire és tudására épülnek – alapján elmondhatjuk, hogy az iskolák 60%-ában vannak környezetvédelemmel kapcsolatos
faliújságok, illetve plakátok, valamint, hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos tájékozódásuk leginkább a tévéműsoroknak köszönhető, az újságok, rádió és az internet ilyen téren
messze elmarad emögött. A gyerekek közel 70%-a tudta, hogy mi a különbség a szemét és
a hulladék között, valamint, hogy mit takar a komposztálás fogalma. A szülők megközelítőleg 50%-a figyel oda, illetve hívja fel a gyermek figyelmét a vásárláskor keletkező hulladék
mennyiségére, valamint a gyerekek bevallása szerint 1/3-uk az elhasznált elemeket a kukába
dobja ki. A kapott eredmények arra engednek következtetni, hogy az iskolákban előrelépés
tapasztalható a környezetvédelemmel kapcsolatos törekvésekben, de ehhez nagyban hozzájárul a média és a család is.
Kulcsszavak: környezetevédelem, tanuló, iskola, család

n

1. Bevezető
A 21. század elején a környezetszennyezéssel kapcsolatos problémák halmozottan jelentkeznek, és a környezetvédelemmel kapcsolatos törekvések egyre kifejezettebbekké válnak. Legtöbben a megoldást az oktatásban és a nevelésben látják, hiszen a gyerekek még nagyon fogékonyak az őket körülvevő dolgok iránt,
s könnyen kialakíthatók náluk a pozitív környezeti attitűdök. Ahhoz, hogy sikeres oktató-nevelő munka
valósulhasson meg, s hogy a fenntarthatóság eszméjét szem előtt tartó generáció kerülhessen ki az isko129 Horák Rita, horakrita83@gmail.com
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, asszisztens;
Természettudományi-Matematikai Egyetem, Újvidék
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lapadokból, az óvodapedagógusok és tanítók megfelelő tudására és hozzáállására van szükség. A pedagógusok ma már az egyetemi képzés során, illetve továbbképzéseken is bővíthetik ilyen jellegű tudásukat.
Azonban a gyermek szokásainak kialakítása nem csak az óvodapedagógusokon és tanítókon múlik.
Ebben meghatározó szerepe van a családnak és a környezetnek is. Sajnos Szerbiában a családok többségénél az effajta gondolkodásmód még nagyon távoli, melyhez hozzájárulnak a (társadalmi) környezet –
ilyen értelemben vett – hiányosságai is: többek között, hogy még nem minden faluban vannak szelektív
hulladékgyűjtésre alkalmas konténerek (ami csak egy a sok hátráltató tényező közül).
Az embereknek, a családoknak jobban oda kell figyelniük a mindennapi környezetvédelmi szokásaikra, az ivóvíz és a hulladék kérdéseire, az élő természettel való kapcsolatra. Ez az állandó odafigyelés és
tudatosság elsősorban az attitűdök és érzelmi viszonyulások bázisán nyugszik (Mikházi, 2006). Hasonlóképpen vélekedik Major (2012) is, amikor úgy fogalmaz: a környezeti nevelésnek elsősorban nem több
környezeti ismeret átadására, hanem sokkal inkább a széles körű környezettudatos attitűdök kialakítására kell törekednie. A környezeti problémák felismerése, okainak megértése még nem elegendő, a problémák megoldásához annak érdekében tenni akaró, elkötelezett, környezettudatos állampolgárokra van
szükség – vélekedik Vega (Vega, 2006). A környezeti attitűd azt jelöli, ahogy az ember az őt körülvevő
környezethez viszonyul (Smit, 2009). Ez lehet pozitív vagy éppen negatív irányultságú. Az előbbi törődést,
felelősségvállalást, odafigyelést jelent a környezetre nézve, a negatív környezeti hatások minimalizálására törekszik. A negatív attitűd pedig egyfajta nemtörődömséget, az értékmegőrző cselekedetek hiányát
jelenti (Havas–Varga, 1998).

2. Célkitűzés
2.1. A kutatás célja:
– felmérni az általános iskolákban kialakult helyzetet (környezetvédelmi szempontból),
– meghatározni, mit tesz az iskola a környezetvédelem érdekében,
– megállapítani, mit tudnak a gyerekek a környezetvédelemről,
– megvizsgálni, mit tesznek a gyerekek és a családok a környezet megóvása érdekében.

2.2. Hipotézis
– A gyerekek környezetvédelemmel kapcsolatos tudása kielégítő.
– Az iskola és a tanítók a környezetvédelmi tudat kialakításán sokat munkálkodnak.
– A legtöbb családban a környezetvédelemmel kapcsolatos cselekvés még nem alapértelmezett.

3. Minta és módszer
A kutatást kérdőíves módszerrel végeztük, amelyben 12 vajdasági magyar általános iskola 253 tanulója
vett részt. A kérdőíveket a harmadik és negyedik osztályosok között osztottuk ki (1. ábra). A dolgozatban
kidolgozásra került kérdések a következők:
– Van-e az iskoládban környezetvédelemmel foglalkozó faliújság, plakát?
– Az iskolában szerveztek-e hulladékgyűjtési akciót?
– Ha ismersz olyan újságot, tévéműsort, internetes weboldalt, filmet, rádióműsort, amelyik környezetvédelemmel foglalkozik, írd le a címét!
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– Mi a különbség a szemét és a hulladék között?
– Mi a komposztálás?
– Vásárláskor te és a szüleid figyeltek-e arra, hogy a termék csomagolása mennyi hulladékot
eredményez?
– Otthon szelektíven gyűjtitek-e a szemetet?
– Mit kell tenni, ha kifogyott az elem?

1. ábra: A kutatásban részt vevő tanulók nemi megoszlása

4. Eredmények
A kérdés, mely az iskolában fellelhető környezetvédelemmel foglalkozó faliújságok, illetve plakátok meglétére vonatkozik, egyrészt a gyerekek figyelmét, másrészt az iskola mint intézmény hozzáállását
hivatott kideríteni. A megkérdezettek közül 154-en figyeltek meg ilyen jellegű tartalmakat. Valószínű,
hogy a többi 102 gyerek iskolájában is megtalálhatóak ilyen jellegű tartalmak, de hogy ezekre miért nem
figyeltek fel, annak több oka is lehet: lehet, hogy a tanító nem hívta fel a gyerekek figyelmét ezekre, illetve
nem foglalkoztak környezetvédelmi témákkal. Amiről az ember nap mint nap hall, tanul, olvas, az azzal
kapcsolatos információkat előbb észre is veszi (2. ábra).

2. ábra: Van-e az iskoládban környezetvédelemmel foglalkozó faliújság vagy plakát?

A következő kérdés ugyancsak az iskola szerepével és törekvéseivel foglalkozik, pontosabban a szelektív hulladékgyűjtési akciók megszervezésére vonatkozik. A megkérdezett diákok majdnem 90%-a részt
vett már ilyen akción az iskola szervezésében (3. ábra). Ezek alapján elmondhatjuk, hogy az iskolák igyekezete dicséretes, és pozitív tendenciát mutat e téren (Horák, 2013).
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3. ábra: Az iskolában szerveztek-e hulladékgyűjtési akciót? (Forrás: Horák, 2013)

A harmadik kérdés a gyerekek szabadidős tevékenységének egy részét kutatta, amikor arra kérdezett
rá, hogy milyen környezetvédelemmel foglalkozó újságot, tévéműsort, internetes weboldalt, filmet, rádióműsort ismernek, illetve szoktak nézni, olvasni. Sajnos, a megkérdezettek 40%-a nem ismer ilyen jellegű
tartalmakat. A fennmaradó válaszok nagyon sokfélék voltak: legtöbben a National Geographic műsorát
jelölték meg, de a Da Vinchi Learning, a Spectrum tv, illetve a Zöldpont is többször megjelent (4. ábra).
Érdekes volt megfigyelni, hogy a megkérdezettek közül csupán egyetlenegy gyerek adott meg egy honlapcímet, ahol környezetvédelemmel kapcsolatos információk találhatók, holott köztudott, a gyerekek nagy
része sok időt tölt a számítógép és a televízió előtt.

4. ábra: Ha ismersz olyan újságot, tévéműsort, internetes weboldalt, filmet, rádióműsort,
amelyik környezetvédelemmel foglalkozik, írd le a címét!

A negyedik kérdés a tanulók környezetvédelemmel kapcsolatos tudását vizsgálta, amikor feladatul
azt kapták, hogy határozzák meg a szemét és a hulladék közötti különbséget. A megkérdezettek 68%-a
helyesen válaszolt a kérdésre, ami azt jelent(het)i, hogy a gyerekek sokat tanulnak és foglalkoznak környezetvédelmi témákkal (5. ábra).
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5. ábra: Mi a különbség a szemét és a hulladék között?

A megkérdezett tanulók 68%-a keretezte be helyesen a komposztálás fogalmának jelentését. A többiek – több mint 30% – még nem hallottak erről. A gyerekek általában az iskolában készítenek komposztot
és ott tanulnak róla, otthon csak kevesen használják fel ilyen célra a szerves hulladékot.

6. ábra: Mi a komposztálás?

Az elemzett kérdőívek alapján megállapíthatjuk, hogy a gyerekek és a szülők több mint fele odafigyel
a termékek csomagolásából származó hulladék mennyiségére. Napjainkban különösen nagy problémát
jelent a termékek túlcsomagolása, mely inkább reklámfogás, mintsem célszerű. Fontos lenne ezt tudatosítani a gyerekekben, hogy a jövő fogyasztói a maitól tudatosabbak legyenek, mert csak így lehet a fenntarthatóság eszméjét sikeresen véghezvinni.

7. ábra: Vásárláskor te és a szüleid figyeltek-e arra, hogy a termék csomagolása
mennyi hulladékot eredményez?

A háztartások 43%-ában a szemetet szelektíven gyűjtik. Ez alatt nem azt kell érteni, hogy minden
szelektíven gyűjthető hulladékot szétválogatnak, hanem azt, hogy aki már egyet (legtöbbször műanyag
palack) különválaszt, az már igennel válaszolt. Ez az eredmény arra utal, hogy a gyerekek és a szülők is
egyre komolyabban állnak hozzá a környezetvédelmi problémákhoz, és odafigyelnek arra, hogy környeze-
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tüket mind kevésbé károsítsák. Ami különösen fontos, hogy a szülők, ha nem is segítik (vagy nem kezdeményezik) a gyermekek ilyen irányú törekvéseit, legalább nem gátolják azokat.

8. ábra: Otthon szelektíven gyűjtitek-e a szemetet? (Forrás: Horák, 2013)

A következő kérdésre adott válasz arra enged következtetni, hogy a szülők és a tanítók egyaránt támogatják a gyerekek új, környezetvédelemmel kapcsolatos törekvéseit. A tanulók 26%-a a kiürült elemeket
elviszi a gyűjtőbe, ebben szerepe van a szülőnek, aki nem dobatja ki rögtön az elemet, de a tanítónak is,
aki a gyűjtést megszervezi. A megkérdezettek 38%-a csak tölthető elemet használ, mely pénztárca- és
környezetkímélő is.

9. ábra: Mit kell tenni, ha kifogyott az elem?

5. Összegzés
A munkából megtudhatjuk, hogy az iskola és a pedagógusok hozzáállása is sokban hozzájárul a
gyerekek környezetvédelemmel kapcsolatos tudásának és attitűdjének formálásához. Erre utal az is, hogy
a gyerekek tudására vonatkozó kérdésekre nagy százalékban pontos válaszokat kaptunk. A tanítók és az
iskola mint intézmény hozzáállását tükrözi, hogy az iskolákban szoktak különböző környezetvédelmi
akciókat szervezni, plakátokat készíteni, de a legtöbb iskolában az elemeket is külön gyűjtik. Ezek alapján
leszögezhetjük, hogy az első és második hipotézis is bebizonyosodott. A család hozzáállása a munka elején
felvetett hipotézissel ellentétben pozitív tendenciát mutat, és a feltételezettekhez képest magas szintű, illetve, ha nem is sarkallja a gyerekek környezettudatos viselkedését, legalább nem fogja őket vissza ebben, s
így a család hozzáállása nem negatív példaként és visszafogó erőként jelenik meg.
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A tehetség kibontakoztatása:
az osztatlan eredendő világkép
háborítatlan modellezése
n

Máté Emese130
n
Közös metszőpont figyelhető meg azoknál az oktatói és nevelői módszertanoknál (Maria
Montessori, Waldorf, Szerves Kultúra…), ahol a gyermek belső ősi képeket kibontó szerves
fejlődésének egységes egésze a cél. Az oktatás és a nevelés a teljes emberre irányul: testre,
lélekre és a szellemiségre. Ezt az emberi egységszemléletet Apáczai és Comenius fokozottan
hangoztatta tanaiban, mert az ember az egyetemes tudást teljes léte megszólítottsága által
tudja befogadni. Hisz az élő és egyetemes világmindenség az anyagot mozgató szellemiség
és lelkület révén érzékelhető, részben érthető, részben megsejthető. Comenius A Panszofikus
iskola tervezetében így határozza meg az ember szerves egységét, a test-lélek-szellemiséget:
Ha bármelyiket elhanyagoljuk az oktatás során, egyensúlytalanság áll be egyéniségünk terén:
elménk tévelyeg, erőnk pazarlódik, és híján vagyunk szüntelen az egyetemes tudásnak, ami
gyakorlat terén reményeink meghiúsulásával jár. A tanítás a világ természetét követően
egységközpontú, és az emberi egyed nevelése és oktatása terén is az egység képződjön le.
Az anyagi, testi sík önmagunk és a bennünket körülvevő világ megismerésére, a lelki sík
önmagunk felett való uralkodni tudás kialakítására, a szellemi sík a teremtői egyetemesség
felé való törekvésre összpontosuljon.
Kulcsszavak: a teljes értékű személyiség nevelése – önmagához mért folyamatos fejlődés
tehetsége – minden gyermeknél közös ősalapok – eredendő világkép háborítatlan
modellezése

n
Az élet természetes folyamának felszabadításáról van szó. A bevezetőben említett három pedagógiai
módszertannak szintén közös metszetét képezi a számtalan harmonikus fizikai és szellemi fejlődést gátló
akadályok felszámolása. Rudolf Steiner gyakorlati betekintést nyújt az élet finom szerkezetű összefüggéseibe, ahol a szabad egyéni tehetségkibontakozás fő ütközőpontjai kialakulnak, de ugyanakkor gondos
és odafigyelő nevelő mellett feloldódnak. Az ember, amikor a világba beleszületik, öröklött organizmust
hordoz magában. Életének első hét éve folyamán erre új organizmust épít fel. E fizikai folyamat mögött
lelki és szellemi hatás áll. A gyermek első hét évében az átöröklés jelentős küzdelemben áll a világhoz
való alkalmazkodással. Ezt minden részletében meg kell figyelni. Az öröklött tulajdonságok fokozatosan
úgy alakulnak át, hogy az ember nemcsak azt hordozza magában, amit szüleitől és nagyszüleitől örökölt,
hanem teljes érzékszervvilágával nyitottá válik a világra és környezetére. Ha elmaradna ez a nyitottság,
akkor a világtól idegen lénnyé merevedne, öröklött tulajdonságaiban élne teljesen ellentétesen a világgal és
a környezetével. Az élettel való megbékélése, ami egyébként létrejönne, csökkent mértékben valósul meg.
130 Óvó- és Edzőképző Főiskola, Szabadka
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A fogváltás csak tünete más folyamatoknak. Hétéves koráig az idegi-érzékszervi tevékenység, a ritmikus
légzési és keringési tevékenység, a mozgás és anyagcsere-tevékenység mindenütt hat egymásra, de úgy,
hogy az ideg-érzékszervi tevékenység az uralkodó. A nevelőnek ezt a szellemi, lelki utat kell megkísérelnie
irányítani anélkül, hogy a növendékbe kívülről vinné bele saját képességének mását.
Az iskoláskor előtti intézmény kiváltságos feladatköre, hogy a belső világkép belső intuícióból fakadó modellezésére kibontakozást biztosítson. A finomabb életműködések iránti nyitottság alapfeltétel.
Hamvas Béla alapgondolatát, mely értelmében az egyetemes interpretációban minden megkülönböztetés az egységesítésért történik, a szerves műveltség módszertana teljes mértékben beteljesíti. A gyermek
nem üres befogadó mező, amelybe a megfelelő ismereteket töltve ember formálódik, hanem vele születik
az egyetemesség alaptudása, és a nevelők, oktatók csak lehetőséget teremtenek ennek kibontakozására.
Együtt kell látni a természet egységes voltát, és a kibontakoztatás folyamatában hagyni megjelenítődni és
erősödni mindenkinek a saját útját, az átörökített hagyatékot.
A gyermek első hét éves időszakaszában a létezés ideje szakaszolatlan: a volt, a van és a lesz osztatlan
szent időként mutatja meg magát. Ennek az időszaknak a háborítatlan őskép modellezésének formavilága
a világ bármely pontján minden gyermeknél megegyező nemzettől, kultúrától, családi örökségtől függetlenül. E tanulmány az alapozó évek, azaz önnön tehetségünk belső világkép-modellezésének részeire tagolódottságáról, illetve háborítatlanságáról ad visszajelzést a kísérlet eredményeit közzétéve. Rhoda Kellogg
és Molnár V. József több évtizedes kutatómunkájának eredményét több százezer gyermekrajz vizsgálata
tanúsítja, melyet egymástól függetlenül végeztek, és közös nevezőt tudtak felmutatni. Rhoda Kellogg öt
kontinens, Molnár V. József, a lélekrajz formavilágának kutatója pedig a Kárpát-medencei magyarság köreiben végezte gyűjtő- és elemző munkáját. Az első hét évben a részeiben vagy egységében modelleződött
belső világkép tükröződik majdan külső világképként, amikor a személyiség alkotóként bekapcsolódik a
társadalomba. A gyermeklélekrajz olvashatóságát, jelzésértékét hagyományozták ránk.
A belső teljes személyiségkép vizsgálata történt meg jelen tanulmányban a gyermekrajzokon keresztül, azzal a céllal, hogy az akadályoktól felszabadított személyiség alakulásrajza követhető legyen az
egyén-egyetemesség analogikus viszonyrendszerében. A kísérleti csoportot, a teljes személyiséget, testlélek-szellem nevelő módszertanok képezték: Montessori (Szabadka), Waldorf (Szegedi Szabad Waldorf
Óvoda és Iskola), szerves műveltség (ludasi, bárándi, bácskossuthfalvi Református Óvoda). A kontroll
csoportot azok a nevelési módszertanok képezték, melyeknek nem központi szervezőeleme az emberi
hármasegység. A teljes személyiség lélekalakulás-rajza egy teljes évkörön belül került elemzésre. Három
fő témakörről történik beszámoló: 1. A rajzok motívumvilága, mely a lélekállapotról ad hírt; 2. A rajzoló
személyek szerepe a kompozícióban, mely a világgal való kapcsolatáról tudósít; 3. A szabad témák tartalma
a megélt tapasztalatok alapján teremtődő világképet mutatja be. A felmérésnél mindkét csoportot azonos
korosztály képviselte, öt- és hatévesek. Közel 200–200 rajz került elemzésre.
A teljes személyiséget építő módszertanok (szerves műveltség, Montessori, Waldorf) keretében a
következő eredmények figyelhetőek meg:
1. A rajzok motívumvilága: a teljes évkör világmodellező rajzvilágán 90%-ban az élettel összefüggő motívumok szerepelnek a természet világából. Több alkalommal előfordult, hogy
az alkotásra készülve (pl. kalácsdíszítés, jászolkészítés, saját veteményes tervezése, ünnepi
asztal megterítése, születendő kistestvérének ölelése) előbb elképzelte, képzeletét lerajzolta,
megelevenítette, s utána a valóságban elkészítette. Az aprólékos kidolgozás jellemző, a rajzok
befejezettek. A robotisztikus elemek egyáltalán nem jelenítődnek meg.
2. A teljes évkör világmodellezése során elemzésre került a rajzoló személyének szerepe a megelevenített rajzkompozícióban. Szinte teljes mértékben egyenrangú, szeretetteljes, barátságos
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kapcsolatrendszer van jelen a lélek világában a természettel, az élővilággal, embertársaival.
Cselekvő, alkotó, élvező szerepkörben jeleníti meg magát a folyamatban.
3. A szabad témák tartalmai 85%-ban a megélt és megélhető gyakorlathoz fűződnek baráti körrel,
családdal és a természeti élővilággal övezve. Az informatív tudás nagyszerűen plántálódik
át a gyakorlatba, és személyes élménnyé válik, tapasztalat fűződik hozzá. A szivárvány teljes
színárnyalata jelen van, és a meleg színek dominálnak.
Az egyéb programok esetében, ahol nem központi szervezőelem az emberi hármas egység, a következő markáns lélektani rajzolatok mutatkoztak meg:
1. A rajzok motívumvilága: a teljes évkör világmodellező rajzvilágán 50%-ban a média világából szerepelnek. A félelem mint érzelmi állapot is megjelenik, pl. a félelmetes rajzfilmhős
arányaiban sokkal nagyobb a rajzolónál, aki önmagát is megjelenítette. A robotisztikus elemek
gyakran megjelennek, sőt már az anyaméhben nevelődő magzat formájában is.
2. A teljes évkör világmodellezése során elemzésre került a rajzoló személyének szerepvizsgálata során 30%-uk önmagukat nem jelenítik meg a megelevenített rajzkompozícióban. Mást,
mediális főhősöket választanak a történetük főszereplőjének. A témák 45%-ban nem a valós
földi életet modellezik, hanem fantáziavilágot tükröztetnek. A valóságban megélt személyes
tapasztalat élménye nem jut főszerephez.
3. A szabad témák tartalma 35%-ban mellőzi az emberi baráti ábrázolást, amit a színek sötétebb, illetve szélsőségesen rikító árnyalata is követ. A meleg színárnyalatok hiányosan vannak
jelen. A médiában szereplő figurák ábrázolása él a gondolatvilágukban.
Gondolataink képezik a teremtőerőnket is. Egész életünk megalapozottsága történik az első hét év
világmodellezése során. Azt a tudást, ami összeköt a természetes világgal, a teremtés osztatlan egységes
egészével, a nevelés során szabad kibontakoztatásban részesíthető. Az embert teljes mértékben segíti
öntudatra ébredésében, a világ és a többi ember megismerésében, tudatosítja az egyéni szabad fejlődéssel
járó felelősségvállalást.
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A VIZSGÁZTATÁS HATÉKONYSÁGA
MATEMATIKÁBÓL A SZABADKAI ÉPÍTŐMÉRNÖKI
KARON A BOLOGNAI RENDSZER BEVEZETÉSÉVEL
ÉS A BOLOGNAI RENDSZER ELŐTT
n

Péics Hajnalka131, Rožnjik Andrea132
n
A 2006/2007-es iskolaévtől alkalmazni kezdték a szerbiai felsőoktatási intézményekben a Bolognai Egyezmény alapelveit, így a matematika oktatása is nagy változáson ment
keresztül, különösen dokimológiai szempontból.
A munkánkban azt mutatjuk be, hogy milyen vizsga előtti kötelezettségeket vezettünk
be a matematikai tantárgyakból a szabadkai Építőmérnöki Karon, és hogy ezen kötelezettségek alkalmazása hogyan hatott ki a vizsga teljesítésére. Ugyanakkor végeztünk egy összehasonlítást is, amelyben bemutatjuk egy-egy négyéves periódusban intézményünkben a
vizsgateljesítés arányát a bolognai rendszer előtt, 2002–2006-ig és a bolognai rendszerben,
2007–2011-ig.
Kulcsszavak: Matematikaoktatás, vizsga előtti kötelezettségek, bolognai rendszer
hatékonysága

n

Bevezető
Miután 1999-ben aláírásra került a Bolognai Egyezmény, az Újvidéki Egyetem Szabadkai Építőmérnöki Kara átmeneti tanulmányi programot vezetett be a 2002/2003-as tanévben, amely már néhány szempontból magán hordozta a bolognai folyamat jegyeit. A Bolognai Egyezmény előtti időszakban a szabadkai
Építőmérnöki Kar hallgatói a tanulmányi program első két évében (tehát négy féléven keresztül) hallgattak
Matematika 1 és Matematika 2 tantárgyakat heti 4+4 órával, azaz összesen 480 órában. Vizsgázni ezekből a
tantárgyakból két-két félév lehallgatása után lehetett, maga a vizsga írásbeli és szóbeli részből állt. Az írásbeli vizsga feladatok kidolgozását jelentette, a szóbeli vizsga pedig a sikeres írásbeli vizsga utáni elméleti
kérdések megválaszolását. Az átmeneti időszakban bevezetett tanulmányi programban már lecsökkent a
matematika tantárgyak össz óraszáma, hiszen most a hallgatók már csak az első három tanulmányi félévben hallgatták a Matematika I, Matematika II és Matematika III egy féléves tantárgyakat heti 3+3 órával,
azaz összesen 270 órában. Vizsgázni egy-egy szemeszter lehallgatása után lehetett, akár több év múlva is,
s a vizsga ugyanúgy írásbeli feladatkidolgozásból és szóbeli vizsgából állt, mint a régi programok eseté131 Dr, rendkívüli egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Építőmérnőki Kar, Szabadka, peics@gf.uns.ac.rs
A tanulmány megírásához szükséges kutatást a Szerbiai Oktatási és Tudományügyi Minisztérium támogatta (projekt
III44006).
The work presented here was supported by the Serbian Ministry of Education and Science (project III44006).
132 Magiszter, egyetemi tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Építőmérnőki Kar, Szabadka, andrea@gf.uns.ac.rs
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ben. A bolognai rendszer elfogadása minden egyetemi karon új programok bevezetését eredményezte és
annak a felmérésnek az igényét, amely igazolja vagy nem az újítások hatékonyságát. Egy ilyen felmérés
eredményéről olvashatunk a (PÁLFALVI 2009) irodalomban.
2005-ben a Szerbiai Parlamentben döntés született a Bolognai Egyezmény elfogadásáról, ezért a
2006/2007-es tanévtől minden szerbiai felsőfokú intézmény, így a szabadkai Építőmérnöki Kar is, alkalmazni kezdte a bolognai rendszert. A bolognai rendszer alapszabályait alkalmazó programban az Építőmérnöki Karon megmaradt a három egy féléves Matematika I, Matematika II és Matematika III tantárgy
összesen 270 óraszámmal, a vizsgáztatást viszont új szempontok szerint kellett kialakítani, hiszen a vizsgáztatás részeként bevezetésre kerültek a vizsga előtti kötelezettségek. A vizsga előtti kötelezettségek a
tantárgy lehallgatása során történnek, s azzal a céllal vezették be ezt a számonkérési formát, hogy az egyetemi hallgatókat rendszeres tanulásra sarkallják. A vizsga viszont a sikeres vizsga előtti kötelezettségek
teljesítése után, továbbra is a vizsgaidőszakban történik, s természetesen állhat írásbeli és szóbeli részből.
Abban az esetben, ha a hallgató egy iskolaév során nem vizsgázik sikeresen az adott tantárgyból, akkor
újra kell hallgatnia azt, és újra kell teljesíteni a vizsga előtti kötelezettségeket a vizsgához.
Az új vizsgáztatási rendszer folyamatának kialakulására erőteljesen kihatott az óraszámok csökkenése,
valamint a felsőoktatási intézmények új támogatási rendszerének kialakítása. Az óraszámok csökkenése a
matematika tantárgyakból is egy kisebb terjedelmű, de hatékony program létrehozását követelte meg, ahol
az elméleti bizonyítások helyét átveszi egy alkalmazásorientált szemléletmód. Az intézmények új támogatási rendszere nem csupán az első évre iratkozó hallgatók száma alapján határozta meg az intézményeknek folyósított megfelelő támogatási összeget, hanem figyelembe vette azt is, hogy a második, harmadik
és negyedik évre hány hallgató tudott beiratkozni. Ugyanakkor az állami költségvetés által támogatott
hallgatók létszámát nem csökkentették, viszont a következő évre való iratkozás az állami költségvetés
terhére csak akkor volt lehetséges, ha a hallgató az évi 60 kreditpontból 60-at teljesített, vagyis minden
vizsgát letett. Habár ezt a 60-as feltételt a bevezetést követő években részben enyhítették, mégis nagyobb
motivációt jelentett a hallgatók számára a rendszeres tanulásra, mint a régebbi rendszer. Egyfelől az új
intézkedések hatására az oktatók bevezették a rendszeres számonkérés különböző formáit, így ösztönözve a hallgatókat a rendszeres tanulásra, a hallgatók számára ugyanakkor fontos lett a rendszeres tanulás,
mert ez vezethetett a sikeres vizsgázáshoz, ami pedig magának az intézménynek az érdekeit is szolgálta.
Másfelől az új intézkedések bevezetésének távlati célja az is lehetett, hogy lecsökkentse a diplomaszerzésre
szükséges átlagévek számát, ami a régi rendszerben mindinkább kitolódott.
A munkában azt mutatjuk be, hogy milyen vizsga előtti kötelezettségeket vezettünk be a matematika
tantárgyakból a szabadkai Építőmérnöki Karon, és hogy ezen kötelezettségek alkalmazása hogyan hatott
ki a vizsga teljesítésére. Ugyanakkor végeztünk egy összehasonlítást is, amelyben bemutatjuk egy-egy
négyéves periódusban intézményünkben a vizsgateljesítés arányát a bolognai rendszerben, pontosabban
a 2007/2008-as, 2008/2009-es, 2009/2010-es és 2010/2011-es iskolaévben, valamint a bolognai rendszer
előtt, a 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös és 2005/2006-os iskolaévben.

Vizsga előtti kötelezettségek bevezetése
A vizsga előtti kötelezettségekre a matematikai tantárgyakból 40 pontot lehet kapni a lehetséges
100 pontból, s a sikeres teljesítéshez a lehetséges 40 pontból 25 pontot kell megszerezni. A 40 pontból
10 pontot az órák rendszeres látogatásával, a további 30 pontot pedig 6 kollokviumon lehet megkapni.
Minden kollokvium tíz feladatból álló tudásfelmérő tesztsort jelent, ahol minden kérdésre öt lehetséges
választ adunk meg, s a válaszok közül 1 vagy 2 a helyes. A teszt formája és a pontozás kialakítása megtalálható a (PÉICS–ROŽNJIK 2012) irodalomban.
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Azért esett a választás erre az alternatív típusú számonkérési módszerre, mert „a több választási lehetőséget kínáló feladatok megbízhatók és objektívek” (IVANOVIĆ 2010). Ez mindenképpen fontos szempont volt a rendszerünk kialakításában. Másrészt a hat kollokvium tantárgyanként a teljes anyag hat részre
való felosztását jelenti. Egy-egy tesztsor az adott anyagrészre vonatkozó tények ismeretét méri, valamint
az ismeretek alkalmazásának képességét. A bolognai rendszer előtti vizsgáztatással ellentétben most az
elméleti tudást az írásbeli vizsga, azaz a feladatkidolgozás előtt kérjük számon és nem utána, amely pozitív hatással van a vizsga teljesítésének arányára.
A hallgatók tudásellenőrzésében bevezetett változások hatékonyságának felmérése érdekében arra
voltunk kíváncsiak, hogy a hallgatók milyen sikerrel tudják teljesíteni a vizsga előtti kötelezettségeket. Azoknak a hallgatóknak a munkáját követtük, akik a 2007/2008-as, 2008/2009-es, 2009/2010-es és
2010/2011-es iskolaévben hallgatták a Matematika I, Matematika II és Matematika III tantárgyakat. Az
1. táblázat tartalmazza a mintát, illetve azoknak a hallgatóknak a számát, akik az adott tanévben hallgatták az adott tantárgyakat, azaz részt vettek az előadásokon és gyakorlatokon, s legalább 3 kollokviumot
megírtak. Mivel követhető volt, hogy a szemlélt iskolaévben kik adták fel a tanulást még a vizsgaidőszak
előtt (akik 3 kollokviumnál kevesebbet írtak így azokat a hallgatókat kihagytuk. Az elsőéves tantárgyaknál ez legfejebb 10%-ot jelentett, a Matematika III esetében pedig legfejebb 5%-ot. Azokat a hallgatókat,
akik egyik iskolaévben feladták a tantárgy követését, és csak valamelyik elkövetkező évben folytatták a
tanulást, kihagytuk a mintából abban az évben, amikor feladták, de amikor folytatták a tanulást, újra
bekerültek az adott évi mintába.
Matematika I

Matematika II

Matematika III

2007/2008

135

100

48

2008/2009

117

139

61

2009/2010

113

131

107

2010/2011

101

108

102

1. táblázat

A vizsga előtti kötelezettségek teljesítése
Matematika I

Matematika II

Matematika III

2007/2008

76,30

64,00

91,67

2008/2009

82,5

76,26

90,16

2009/2010

91,15

95,42

99,07

2010/2011

91,09

92,59

99,02

2. táblázat

A szemlélt periódusban azt figyeltük, hogy a hallgatók közül, akik a Matematika I, II, III tantárgyakat
hallgatták és rendszeresen kollokváltak, hányan teljesítették a vizsga előtti kötelezettségeket. Az eredmények százalékarányos kimutatását a 2. táblázatból lehet kiolvasni, s a 2. táblázat adatait az 1. ábra oszlopdiagramján mutatjuk be.
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1. ábra

Minden tantárgy esetében a vizsga előtti kötelezettségeket teljesítők arányának növekvő tendenciáját
vehetjük észre az első három említett tanévben. Az utolsó tanévben az eredmények megerősítik az előző
tanévben elért eredményeket. A növekedésre valószínűleg kihatással volt az a tény, hogy az előző évek
tesztsorai a hallgatók számára elérhetőek voltak, és így jobban fel tudtak készülni a feladatokra. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy az előnyösebb javító kollokviumrendszer is pozitívan hatott erre a folyamatra
(PÉICS–ROŽNJIK 2012). Az első két évben a Matematika II esetében a vizsga előtti kötelezettségeket
teljesítők százalékaránya kisebb, mint a másik két tantárgynál. Ennek oka az, hogy a Matematika II tantárgyat felvehetik és hallgathatják azok a hallgatók is, akik Matematika I tantárgyból teljesítették a vizsga
előtti kötelezettségeket, de még nem tettek sikeres vizsgát, ami azt jelenti, hogy nincs meg az előtudásuk,
amelyre a következő tantárgy épül. Az utolsó két évben a Matematika II esetében a vizsga előtti kötelezettségeket teljesítők százalékaránya nagyobb, mint a Matematika I-nél, ami azt sugallja, hogy a hallgatók
jobban igyekeztek teljesíteni a vizsga előtti kötelezettségeket, hogy ne veszítsék el az az évi esélyt a vizsgázásra. A vizsga előtti kötelezettségeket teljesítők százalékaránya a Matematika III esetében a legnagyobb,
egyrészt azért, mert megszerezték a szükséges előtudást a Matematika I és Matematika II tantárgyak alapján, másrészt pedig azért, mert a teszt alapú kikérdezési módszerben már jártasak lettek.

Hányan vizsgáztak sikeresen a bolognai rendszerben
A vizsga akkor sikeres, ha a vizsga előtti kötelezettségeken kapott pontok és a vizsgán elért pontok
összege legalább 55 pont. Matematika II tantárgyból csak azok a hallgatók vizsgázhatnak, akik a teljesített
vizsga előtti kötelezettségek mellett letették a vizsgát Matematika I tantárgyból. Hasonlóan, Matematika
III tantárgyból csak azok a hallgatók vizsgázhatnak, akik letették a vizsgát Matematika II tantárgyból. A
3. táblázatban a sikeres vizsgát teljesítők százalékaránya látható azok közül, akik előzőleg teljesítették a
vizsga előtti kötelezettségeket.
A 2. ábrán a 3. táblázat eredményeinek oszlopdiagramos ábrázolása látható.
Észrevehetjük, hogy ha a Matematika I tantárgynál kizárjuk a 2010/2011-es, a Matematika II tantárgynál pedig a 2008/2009-es iskolaévet, ezek a százalékarányok a többi években szinte minden tantárgyból
kiegyenlítődnek. A két kizárt iskolaévnél a százalékarányok majdnem 10%-kal emelkednek ki. Matematika II tantárgynál abban az évben jóval több olyan hallgató volt, aki újrahallgatta a tantárgyat és le is
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tette a vizsgát, mint aki nem vizsgázott sikeresen. A Matematika I esetében egy olyan generációról van
szó, amely észrevehetően erősebb volt az előzőknél, ám ez a Matematika II eredményein már nem látszik,
mivel abban az évben az ismétlő hallgatók közül sokan voltak sikertelenek. Általában Matematika II
tantárgyból teljesítik legkevesebben a vizsgát, aminek oka az, hogy hallgathatják ezt a tantárgyat azok is,
akik nem vizsgáztak még le Matematika I tantárgyból, csupán a vizsga előtti kötelezettségeket teljesítették
belőle. Ebben az esetben is Matematika III tantárgyból legnagyobb a sikeresen vizsgázók aránya az első
három szemlélt tanévben. A 2010/2011-es tanévben kissé csökkent ez az arány, mivel abban a tanévben
a Matematika III tantárgyat azok a hallgatók is hallgathatták, akik Matematika II tantárgyból teljesítették
a vizsga előtti kötelezettségeket, de magát a vizsgát még nem tették le.
Matematika I

Matematika II

Matematika III

2007/2008

73,79

65,63

88,64

2008/2009

77,08

77,36

87,27

2009/2010

75,73

68,00

87,74

2010/2011

86,96

68,00

83,17

3. táblázat

2. ábra

A bolognai vizsgáztatási rendszer és az azt megelőző rendszer
hatékonyságának összehasonlítása
Két hallgatói csoport előmenetelét figyeltük. Egyrészt azokét, akik a 2007/2008-as, 2008/2009-es,
2009/2010-es és 2010/2011-es iskolaévben hallgatták a Matematika I, Matematika II és Matematika III
tárgyakat, vagyis az 1. táblázatban található mintát, másrészt pedig azoknak a hallgatóknak az előmenetelét, akik a bolognai rendszer bevezetése előtt, a 2002/2003-as, 2003/2004-es, 2004/2005-ös és 2005/2006os iskolaévben hallgatták a Matematika I, Matematika II és Matematika III tantárgyakat, s a régi rendszer szerint vizsgáztak belőle. Az utóbbi mintát a 4. táblázatban, a 2002–2006-ig sikeres vizsgát teljesítők
százalékarányát pedig az 5. táblázatban láthatjuk.
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Matematika I / Matematika II

Matematika III

2002/2003

127

-

2003/2004

199

89

2004/2005

188

161

2005/2006

126

191

4. táblázat
Matematika I

Matematika II

Matematika III

2002/2003

63,78

27,56

-

2003/2004

45,23

28,64

79,78

2004/2005

53,19

52,66

40,37

2005/2006

55,56

47,62

43,46

5. táblázat

A Matematika I és Matematika II esetében ebbe a mintába beletartoznak azok a hallgatók, akik a
szemlélt tanévben iratkoztak az első évre és azok a hallgatók is, akik ismételték az első évet. Mivel a Matematika I és Matematika II tantárgyak a 2002/2003-as tanévben lettek bevezetve, így arra a tanévre csak új
hallgatók iratkoztak. A Matematika III másodéves tantárgy, ezért a 2003/2004-es iskolaévben lett bevezetve, azaz abban az évben még nem voltak ismétlők. A következő iskolaévekben már az új másodévesekről
és ismétlőkről is szó van. Nincs adatunk arról, hogy hányan adták fel útközben a tanulást, de bizonyára
volt lemorzsolódás. Mivel a régi rendszerben nem voltak vizsga előtti kötelezettségek, a Matematika II
tantárgyat hallgathatta minden hallgató, aki beírta az első évet, de csak akkor mehetett ki vizsgázni, ha
sikeresen vizsgázott Matematika I tantárgyból. Matematika III tantárgyból is csak azok a hallgatók vizsgázhattak, akik letették a vizsgát a Matematika II tantárgyból. A 3. ábrán az 5. táblázat eredményeit ábrázoltuk oszlopdiagramon.

3. ábra
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Kitűnik, hogy a Matematika I és Matematika III tantárgyak első tanítási évében jóval nagyobb a sikeres vizsgateljesítők százalékaránya, mert abban az évben nem voltak ismétlők. A többi évben ezek a százalékarányok többnyire kiegyenlítődnek. Matematika II esetében az első két évben nagyon kicsi a sikeres
vizsgateljesítők aránya, mivel csak azok a hallgatók vizsgázhattak, akik már letették a Matematika I vizsgát. A következő két évben ez az arány nagyobb, mivel sok hallgató az első évben tette le a Matematika I
vizsgát, a Matematika II-t pedig az elkövetkező tanévben. A Matematika III esetében a 2004/2005-ös és
2005/2006-os tanévben kevesebb hallgató tett sikeres vizsgát, ami azzal magyarázható, hogy a hallgatók
sok esetben évente csak egy matematika tantárgyat tanultak.
Matematika I

Matematika II

Matematika III

2007/2008

56,30

42,00

81,25

2008/2009

63,25

58,99

78,69

2009/2010

69,03

64,89

86,92

2010/2011

79,21

62,96

82,35

6. táblázat

A 6. táblázatban látható, hogy az adott tanévben adott évfolyamra iratkozottak össz létszámához képest
milyen százalékban vizsgáztak sikeresen a 2007/2008-as, 2008/2009-es, 2009/2010-es és 2010/2011-es
tanévben a hallgatók az adott tantárgyakból.
A 4. ábra a 6. táblázat adatainak oszlopdiagramos ábrázolása.

4. ábra

Annak ellenére, hogy ebben a feldolgozásban benne vannak azok a hallgatók is, akik nem teljesítették a vizsga előtti kötelezettségeket, a 4. ábra tükrözi a 2. ábra következtetéseit. Összehasonlítva a 3. és 4.
ábrát megállapítható, hogy a bolognai rendszerben valamennyivel nagyobb arányban teljesítik a hallgatók
a vizsgát Matematika I és Matematika II tantárgyakból. A Matematika III esetében a bolognai rendszerben jóval nagyobb a sikeres vizsgát teljesítők aránya, ami azt jelenti, hogy több hallgatónak sikerült két év
alatt mindhárom matematika tantárgyat letenni.
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Összegzés
A bolognai rendszer előtt a hallgatók az adott tanévben hallgathatták a tantárgyat, és vagy abban a
tanévben vagy valamelyik következő tanévben vizsgáztak belőle sikeresen vagy sikertelenül. Ha valamelyik
hallgató ismételte a tanévet, akkor többször bekerülhetett a mintába. A rendelkezésre álló adatok alapján
megtörténhetett az is, hogy a hallgató bekerült a mintába mint ismétlő, annak ellenére, hogy már letette
a vizsgát. Ennek azonban kicsi a valószínűsége, mivel ha a hallgatók vittek át tantárgyakat a következő
tanévre, akkor általában a matematika tantárgyak is köztük voltak. Nem tudjuk azt sem, hogy a mintába
tartozó hallgatók közül hányan adták fel útközben. Ugyanakkor a bolognai rendszerben a hallgatók mindaddig felveszik a tantárgyat, amíg sikeresen nem vizsgáznak belőle. Akik feladták a tanulást, nem kerültek
bele a mintába, viszont a mintában maradtak azok, akik a vizsga előtti kötelezettségeket teljesítették, de
közben nem vizsgáztak le az adott tantárgyból.
Matematika I

Matematika II

Matematika III

Bolognai rendszer előtt

53,28

39,22

49,66

Bolognai rendszer

66,09

57,95

83,02

7. táblázat

A 7. táblázatban azt mutatjuk ki, hogy a 2002–2006-os periódusban, azaz a bolognai rendszer előtt,
valamint a 2007–2011-es periódusban, azaz a bolognai rendszerben beiratkozott hallgatók össz létszámához képest az adott tantárgyakból a hallgatók hány százaléka vizsgázott sikeresen, s az 5. ábráról a 7.
táblázat adatainak oszlopdiagramos ábrázolása olvasható le.

5. ábra

Az adott mintákon elvégzett összehasonlítás alapján azt állapíthatjuk meg, hogy a Matematika I,
Matematika II és Matematika III vizsgák teljesítésének hatékonysága az új rendszer bevezetésével sokkal
sikeresebbnek bizonyult. Erre valószínűleg kihatott a rendszeres tanulási kötelezettség bevezetése, valamint az a tény, hogy az elméleti tananyagot a szóbeli vizsga helyett az írásbeli vizsga előtt kérjük számon,
mégpedig teszt alapú formában, s a szigorú elméleti tananyag kikérdezése helyett az alkalmazásorientált
tudás mérésére helyezzük a hangsúlyt.
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Ha a bolognai rendszerre vonatkozó mintába visszatesszük az előzőleg kizárt hallgatókat, akkor a
2007–2011-es periódusban az adott tantárgyakból a sikeresen vizsgázott hallgatók százaléka a beiratkozott hallgatók össz létszámához képest a 8. táblázatban mutatott adatokra változik.
Matematika I

Matematika II

Matematika III

Bolognai rendszer előtt

53,28

39,22

49,66

Bolognai rendszer

61,97

55,18

81,73

8. táblázat

A 6. ábra a 8. táblázat adatainak oszlopdiagramon való ábrázolása. Összehasonlítva az 5. és 6. ábra
diagramjait azt állapíthatjuk meg, hogy előzőleg a vizsga előtti kötelezettségek nem teljesítése miatt kizárt
hallgatók miatt rosszabbak az eredmények, de még így is sikeresebbnek bizonyult az új rendszer a bolognai előtti rendszernél.

6. ábra

n Irodalom
IVANOVIĆ, Josip 2010, Az osztályzás művészete. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka
PÁLFALVI Józsefné 2009, Szintfelmérő dolgozatok az ELTE TTK-n 2006–2008. A matematika tanítása, XVII. évf.
2009/5.
PÉICS Hajnalka–ROŽNJIK Andrea 2012, A vizsga előtti kötelezettségek rendszerének bevezetése matematikából a
szabadkai építőmérnöki karon dokimológiai szempontból. Tudomány, módszer, argumentáció. Vajdasági Magyar
Akadémiai Tanács, Újvidék, 2012
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A jelzők osztályozásának kérdései
n

Dr. Molnár Csikós László133
n
A magyar nyelvben előforduló jelzőket különféleképpen csoportosították az elmúlt
évtizedekben és évszázadokban. A XIX. században melléknévi és főnévi jelzőről beszéltek.
A melléknévi jelző a jelzett tárgynak minőségét, tulajdonságát vagy mennyiségét, számát
fejezi ki. A főnévi jelző pedig azt fejezi ki, hogy milyen személyhez vagy dologhoz tartozik
valaki vagy valami, kinek vagy minek a birtoka. Ezt birtokos jelzőnek is nevezték. A melléknévi jelző külön fajtájának tekintették az értelmező vagy utólagos jelzőt.
A XX. század derekán az akadémiai Leíró nyelvtan négy jelzőfajtát különböztetett
meg, mégpedig minőségjelzőt, mennyiségjelzőt, birtokos jelzőt és értelmező jelzőt. A minőségjelző lehet minősítő jelző (ezen belül megkülönböztető vagy kiemelő) és kijelölő jelző.
Korábban minőségjelző helyett tulajdonságjelzőről, mennyiségjelző helyett pedig számjelzőről beszéltek.
A Magyar grammatika a XX. század végén az értelmezőt már nem tekinti jelzőnek,
úgyhogy három jelzőfajtát különböztet meg: minősítő jelző, mutató névmási kijelölő jelző és
birtokos jelző. A minősítő jelzők körébe vonhatónak tekinti a minőségjelzőt, a nem névmási
kijelölő jelzőt és a mennyiségjelzőt. Az értelmezők közt hátravetett jelzőt és azonosító értelmezőt különböztet meg, ezenkívül az értelmező határozóra is felhívja a figyelmet.
Szerintem jó, hogy a Magyar grammatika kiemelte a kijelölő jelzőt, de nem kellett volna
szétválasztania mutató névmásira és nem mutató névmásikra. Egyébként a kijelölő jelző a
határozottság kifejezésének ugyanolyan fontos nyelvi eszköze, mint a tárgyas igeragozás,
ezért fokozott figyelmet kell fordítani rá. Az is fontos mozzanat, hogy az értelmező ne a
jelzők egyik fajtájának tekintsük, hanem olyan mondattani pozíciónak, amelybe bármelyik
mondatrész bekerülhet.

n

A jelzők csoportosítása
A régebbi nyelvtanok nemhogy a jelzők csoportosításával nem foglalkoztak, hanem a mondatrészekkel sem. Általában a szavak és a szóalakok fordulnak bennük elő témaként, mondattani részt nem
foglalnak magukban. Számos esetben a grammatika csak alaktant tartalmaz, a többit pedig a gyakorlatra
bízzák. Szenczi Molnár Albert magyar nyelvtana tudományos komolysággal közelítette meg a jelenségeket, Petrus Ramus kritérium- és kategóriarendszerét alkalmazta, viszont alkalmatlannak bizonyult az alsó
fokú nyelvtanítás számára. Ezt a problémát igyekezett megoldani Kövesdi Pál: leegyszerűsítette a forrásként szolgáló tudományos grammatikát, de nem igazán sikerült jól tanítható, módszertanilag egységes,
következetes, praktikus nyelvtant szerkesztenie. Műve csak halála után jelent meg, a még kéziratban levő
grammatikát valószínűleg a nem magyar anyanyelvű diákok tanítására használta. Művét nem közvetlenül
Szenczi Molnár nyelvtanára alapozza, hanem a belőle készített kivonatra (C. Vladár 2010, 6).
133 Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Újvidék
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A Kövesdi-féle grammatika egészében tele van átgondolatlan, zavaros okfejtésekkel, rendszerezéssel,
szóhasználattal. Kövesdi grammatikája „nem tudományos értéke miatt jelentős, mint Szenczié, nem is
alapossága és praktikussága miatt, mint Pereszlényié vagy eredeti ötletei miatt, mint Komáromié. Viszont
élő és provinciális nyelvhasználatot tükröző alsó fokú iskolai grammatikaként érdekes betekintést ad az
iskolamestereknek a magyar nyelv tanításával és magyarázatával vívott napi küzdelmeibe” (C. Vladár
2010, 17–18).
A magyar nyelvben előforduló jelzőket különféleképpen csoportosították az elmúlt évtizedekben és
évszázadokban. Maga a jelző megnevezés viszonylag kései, a XIX. század derekán jelentkezik, 1845-ből
van rá az első adat (Zaicz 354). A Magyar Tudós Társaság által 1846-ban kiadott nyelvtan, A mai magyar
nyelv rendszere is tartalmazza már. A jelző megnevezés azon alapul, hogy ez a mondatrész a fogalomnak valamilyen jelét, ismertetőjegyét mondja meg. A benne kifejezett ismertetőjegy mindig közelebbről
meghatározza, megszorítja a jelzett fogalmat. A mennyiségjelzőt és a kijelölő jelzőt nem mindig választották el a minőségjelzőtől. Sokáig az értelmezőt is jelzőfajtának tekintették. A birtokos jelző megítélése
viszont nem sokat változott a múltban.

A XIX. század második fele
A XIX. század második felének nyelvtani szemlélete szerint melléknévi jelzőt és főnévi jelzőt lehet megkülönböztetni. A melléknévi jelző a jelzett dolognak a minőségét, tulajdonságát vagy a mennyiségét, számát
fejezi ki. Rendszerint ragtalan melléknév vagy számnév fordul elő ebben a szerepben. Melléknévi jelzőül
olykor főnevet alkalmaz a magyar nyelv (voltaképpen melléknévi értelemben használt főnévről van szó):
maradék kenyér, tenger nép, ezüst gyertyatartó, egy zsák búza. Néha melléknév vagy a melléknévből lett
határozó elé is teszünk jelzőt: világos színű, milyen nagyszerű, szép lassan, nagy betegen). A költői nyelvben és az emelkedett prózában szerepel az úgynevezett ékesítő jelző: gyorslábú Achilleus, párducos Árpád.
A melléknévi jelzőnek egy külön fajtája az értelmező jelző (appositio), vagyis az utólagos jelző: Mátyás, az
igazságos; a levegőt, a végtelent. A főnévi jelző azt fejezi ki, hogy milyen személyhez vagy dologhoz tartozik
valaki vagy valami, kinek vagy minek a birtoka. Ezt birtokos jelzőnek is nevezték. A főnévi vagy birtokos
jelző nyelvünkben állhat rag nélkül, vagy -nek raggal, de mindkét esetben megfelel az indoeurópai nyelvek
birtokos esetének. Mindenesetre a jelzett szónak a magyarban mindig van birtokos személyragja: az Isten
háza vagy az Istennek háza, a szüret ideje vagy a szüretnek ideje stb. Ha a birtokost -nek raggal fejezzük
ki, elválhat a jelzett szótól (a birtoktól), úgyhogy más szavak is kerülhetnek közéjük: A kiürült háznak
csak düledéke marad. Ha cselekvést vagy cselekvőt jelent a birtokszó, akkor a birtokos a cselekvésnek vagy
alanya (a kéz írása), vagy pedig tárgya (a levél írója). Az első esetben alanyi birtokosnak nevezik (genitivus
subjectivus), a másodikban tárgyi birtokosnak (genitivus objectivus) (Simonyi 1879, 176–181).

A XX. század első fele
A XX. század első felében a jelzők osztályozásában maradt a két főcsoport, azzal, hogy az egyikbe a
minősítő jelzőket sorolták, a másikba pedig a birtokos jelzőket. A jelzők egy része elöl álló, tulajdonképpeni minősítő jelzőnek számított, a többi pedig utójelző vagy értelmező volt. A tulajdonképpeni minősítő
jelzők közt a tulajdonságjelzőt, a számjelzőt és a meghatározó jelzőt tartották számon. A tulajdonságjelző
alfajai közé tartozott a kiemelő jelző és a megkülönböztető jelző.
Kis-Erős Ferenc szerint a logikának nincs nagy szüksége a jelzőre, hacsak másra nem, hogy segítségével általános, részletes és viszonylagos ítéleteket alkosson, voltaképpen a jelző ugyanúgy ítélet, mint az
állítmány, ezért lefokozott állítmánynak is felfogható. Egyes nyelvek nem is tárgyalják mondattanukban
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a jelzőt (mint például a francia), mások viszont külön mondatrésznek tekintik, és az ún. kiegészítőből
származtatják (mint például az angol). A német nyelvben a jelzőt ugyanolyan természetű mondatrésznek
tartják, mint a többit, nem minősítik csekélyebb értékűnek (Kis-Erős 511).
A korabeli mondattani szemlélet az állítmányt helyezi a középpontba, és a többi mondatrészt hozzá
viszonyítja. Mivel a jelző nem kapcsolódik közvetlenül az igei állítmányhoz, nem számít azonos értékű
résznek, mint az állítmány bővítményei. A jelző még az igeneveknél is lazábban kapcsolódik az igei állítmányhoz (Kis-Erős 512).
A tulajdonságjelző a jelzett mondatrész tulajdonságát, minőségét fejezi ki. Tulajdonságjelzésre leginkább melléknevet, melléknévi igenevet vagy melléknévi névmást használunk, de főnév és más szó is használható erre a célra. Kis-Erős szerint a névelők is a tulajdonságjelzők közé tartoznak (Kis-Erős 514).
A mennyiség- vagy számjelző a jelzett mondatrész mennyiségét, számát fejezi ki számnév vagy számnévi névmás segítségével. A számjelzővel jelzett mondatrész rendszerint egyes számban marad, nem úgy,
mint más nyelvekben (Kis-Erős 517).
A tulajdonságjelzőt vagy a számjelzőt néha a jelzett szó után tesszük. Az ilyen utólagos jelzőt értelmező jelzőnek vagy röviden értelmezőnek nevezzük, azért mert utólagosan értelmezi, magyarázza a jelzett
szót. Az értelmező számban és ragban megegyezik az értelmezett szóval: Van-e tojás eladó?, Veszek neki
csizmát, pirosat. Kis-Erős példáiból az derül ki, hogy az, amit ma kijelölő jelzőnek tekintünk, számára
értelmező: Ezt a kerek erdőt járom én.; Itt születtem én ezen a tájon.; Emlékszel-e még arra a csatára? Ezt
ki is mondja: „Ezekben a mondatokban a kerek erdőt, a tájon, a csatára szavak az előttük álló mutató
névmásnak (ezt, ezen, arra) értelmezői” (Kis-Erős 518).

A Leíró nyelvtan
A XX. század hatvanas éveiben az akadémiai Leíró nyelvtan négy jelzőfajtát különböztetett meg:
minőségjelzőt (a korábbi tulajdonságjelző helyett), mennyiségjelzőt (a számjelző helyett), birtokos jelzőt
és értelmező jelzőt. A szerzők összefoglaló megnevezésnek szánták a minőségjelzőt, mondván, hogy
könyvük „a minőségjelző műszót mindazoknak a jelzett szó előtt használt – nem birtokos – jelzőknek
összefoglaló nevéül alkalmazza, amelyek a jelzett szónak nem számszerű, mennyiségi viszonyait jelölik”
(Tompa 1970, 262).
A minőségjelző lehet minősítő jelző (ezen belül megkülönböztető vagy kiemelő) és kijelölő jelző. A
minőségjelző a jelzett szó jelentését a következő módokon teheti teljesebbé: A) A fogalom tartalmát egy
bizonyos ismertető jegy hozzáadásával gazdagítja, ezzel leszűkíti és mintegy kizárja belőle azokat, amelyeknek nincs meg ez a jegyük: felbontatlan levél; B) A fogalom tartalmát rámutatással gazdagítja és szűkíti:
efféle beavatkozás; C) Tartalmas jegy hozzáadásával kijelöl egyet a fogalom körébe tartozó egyedek közül:
a nagyobbik fia; D) Rámutatással jelöl ki egyet a fogalom körébe tartozó egyedek közül: ezt a darabot. Az
A és a B definíciónak megfelelő jelzők minősítő jelzők, a C és a D meghatározás szerintiek pedig kijelölő
jelzők. A minősítő és a kijelölő jelzők nem különülnek mereven el egymástól: kék ruhát, a kék ruháját.
Megkülönböztetésük külön nyelvtani eszközökkel történik (határozott névelő, birtokos személyragozás,
tárgyas igeragozás stb.) (Tompa 1970, 265–266).
Érdekes a minősítő jelző és a minőségjelző megnevezés helycseréje a század második felében a század
első feléhez viszonyítva. Korábban a minősítő jelző az egyik fő kategóriának számított, a hatvanas-hetvenes években viszont az elöl álló nem birtokos jelzők egyik faja lett.
Egyébként A mai magyar nyelv rendszere a jelzők alfajaként említi még a megkülönböztető jelzőt
(amikor a tulajdonság nem terjed ki a fogalom egész körére: piros alma, szürke ruha, hideg fazék), a
kiemelő jelzőt (hogyha a tulajdonság a fogalom egész körére kiterjed, az ilyen jelző a jelzett szónak egy
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tulajdonságát emeli ki, a szerkezet mindig tulajdonnévi alaptagú: kanyargó Tisza, kis Nemecsek), valamint a díszítő jelzőt (ez jellemzésre szolgál): Könyves Kálmán, Nagy Lajos, párducos Árpád, szemérmetes
Erzsók. (Tompa 1970, 266–267).
A Leíró nyelvtan arra is felhívja a figyelmet, hogy a sorszámnévi jelző nem a jelzett szó mennyiségét
határozza meg, hanem a sorban elfoglalt helyét, ezért a helyzetjelölő melléknevekkel esik azonos elbírálás alá, tehát nem a mennyiségjelzők, hanem inkább a kijelölő funkciójú minőségjelzők közé sorolandó
(az ötödik padban). Ezenkívül közel áll a sorszámnévi értelemhez a tőszámnévből -s képzővel alkotott
melléknévi jelző (a hármas barakk) (Tompa 1970, 277).
A Leíró nyelvtan még ragaszkodik ahhoz a modellhez, mely szerint az értelmező is a jelzőkhöz tartozik, habár a megnevezéseiben nemcsak az értelmező jelző, hanem az értelmező formát is használja: a
minőségjelzői értelmező, a mennyiségjelzői értelmező, a birtokost jelentő értelmező, viszont: az azonosító
értelmező jelző (appositio) (Tompa 1970, 296–299).
Másrészt a szerzők arra is felfigyelnek, hogy nemcsak jelzőnek, hanem határozónak (és nagyon ritkán
tárgynak is) lehet laza szerkesztésmódja: fogja, erősen; az ilyent értelmezőszerű határozónak nevezik (Tompa
1970, 295–296). Arra viszont nem gondolnak, hogy az értelmező mégsem jelző, hanem valami más, talán
külön mondatrész, amely nemcsak jelzővel lehet kapcsolatban, hanem határozóval vagy tárggyal is.

A Magyar grammatika
A Magyar grammatika a XX. század végén az értelmezőt már nem tekinti jelzőnek, úgyhogy három
jelzőfajtát különböztet meg: minősítő jelző, mutató névmási kijelölő jelző és birtokos jelző. A minősítő
jelzők körébe vonhatónak tekinti a minőségjelzőt, a nem névmási kijelölő jelzőt és a mennyiségjelzőt. Az
értelmezők közt hátravetett jelzőt és azonosító értelmezőt különböztet meg, ezenkívül az értelmező határozóra is felhívja a figyelmet (Keszler 2000, 445).
A Magyar grammatika a minősítést tágabb értelemben használja, mint a Leíró nyelvtan: szerinte a
mennyiség megnevezése is minősítés. Másrészt a számnév nemcsak mennyiséget, számot jelöl, hanem
sorrendiséget, térbeli helyzetet is kifejez. Ez jut kifejezésre az ún. helyzetjelölő vagy nem névmási kijelölő
jelzőben: az első sor, a negyedik ház; továbbá: a reggeli vonat, valamelyik gyerek.
A kijelölő jelző a jelzett szó fogalmi körét egy egyedre szűkíti le. Lehet tulajdonnév: Szabó Antal,
Józsi bácsi, Tisza folyó, tulajdonnévből képzett melléknév: a zentai városháza, a tegnapi találkozó, -só,
-ső képzős melléknév: az alsó polc, a külső máz, -ik kiemelő jeles melléknév: a kisebbik fiú, névutómelléknév: a ház előtti hársfa, sorszámnév: az első sor, a negyedik emelet, -s képzős számnév: négyes busz,
hatos villamos, határozószóból -i képzővel képzett melléknév: a közeli bolt, a lenti ösvény, -ikre végződő
névmás: valamelyik nap, akármelyik néző, -i képzős határozószói névmás: az akkori helyzetben, az eddigi
tapasztalatok, valamint -dik végű számnévi névmás: hányadik perc.
A Magyar grammatika szerinti mutató névmási kijelölő jelző esetében a főnévi ez, az mutató névmás
utaló értékét vagy a beszédhelyzet, vagy a szövegkörnyezet tölti fel aktuális jelentéstartalommal. Mindig
fel kell tüntetnünk rajta az alaptag ragjait, névutóját, a többes szám jelét és a birtokjelet: abban a dobozban; az előtt a kapu előtt; azok a könyvek; ezé a diáké. A jelző és a jelzett szó között mindig van határozott
névelő. Ezek a szókapcsolatok értelmezős szerkezetből keletkeztek hangsúlyeltolódással: ezt, az ajtót > ezt
az ajtót. A távolra mutató főnévi mutató névmás utalószóként is szerepel az alárendelő összetett mondatok
főmondatában, és nemcsak alanyi, állítmányi, tárgyi és határozói mellékmondatra utal, hanem jelzőire
is: Az a cipő tetszik, amelyiket az előbb próbáltam fel.;Azt a lányt keresem, aki a könyvet hozta.; Abba a
táskába tették, amelyik a pad alatt van.; Arról a csavarról van szó, amellyel oda lehetett erősíteni a fogantyút.; Azé az emberé az esernyő, aki a sarkon áll. (Keszler 2000, 449).
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Jó, hogy a Magyar grammatika kiemelte a kijelölő jelzőt, de nem kellett volna szétválasztania mutató
névmásira és nem mutató névmásira. A kijelölő jelző a határozottság kifejezésének ugyanolyan fontos
nyelvi eszköze, mint a tárgyas igeragozás, ezért fokozott figyelmet kell fordítani rá. Az is fontos mozzanat,
hogy az értelmezőt ne a jelzők egyik fajtájának tekintsük, hanem olyan mondattani pozíciónak, amelybe
szinte bármelyik mondatrész bekerülhet.
Laczkó Krisztina szerint a rámutatás történhet pusztán a névmással, például: Ezt kérem. Ebben az
esetben kizárólag a beszédhelyzet teszi értelmezhetővé a rámutatást, a névmás irányt jelöl. Lehet azonban
a deixis nyelvileg kifejtő is, például: Ezt az almát kérem. A névmás funkciója ilyenkor is az irányjelölés. A
kifejtő rámutatás grammatikailag kijelölő jelzős szerkezet, a névmási kijelölő jelző pedig az értelmezőből
keletkezett hangsúlyeltolódással. Annak függvényében, hogy a rámutatás nyelvileg milyen mértékben
van kifejtve, a deiktikus mutató névmás funkciója eltolódik a tulajdonképpeni irányjelölés felől egyfajta
nyomósító szerep felé: 1. Ezt az almát kérem. > 2. Ezt a kukacos almát kérem. > 3. Ezt az asztal bal sarkán
lévő kukacos almát kérem (Laczkó 2003).
Más nyelvek általában nem tartanak számon kijelölő jelzőt, de van megfelelő eszközük a kijelölésre.
Például a szerb nyelvben: ova kuća, taj čovek; vagy a németben: diese Frau, jenes Buch. A szuahéli nyelv
mutató névmással (pl. hugha hii = ez a nyelv, kazi hizi = ezek a munkák) vagy szóismétléssel oldja meg
a dolgot (pl. mahali hapa hapa = ugyanaz a hely, kitabu kile kile = éppen mindegyik könyv) (Brauner–
Herms 1979, 272–273).

Az értelmező kérdése
Zavaró volt a korábbi nyelvtanokban, hogy az értelmezőt is jelzőnek tekintették, és ennek alapján az
alárendelő szerkezetek között tárgyalták. A Magyar grammatika szerint az értelmezőnek jelzőként való
megítélése és a jelzőkhöz való besorolása ellen szól az a tény, hogy az értelmezőknek csak egyik fajtája
nevezhető értelmező jelzőnek, amely a jelzőknek megfelelő értelmezőtípusnak számít. Voltaképpen a jelzői
értelmező (pl. csizmát, pirosat) sem jelzőként viselkedik. Az azonosító értelmező (pl. Péter, a szomszédom) és az értelmező határozó (pl. ott, a polcon) semmilyen kapcsolatban sincs a jelzőkkel. Ezek nem is
alárendelő viszonyt képviselnek, hanem mellérendelőt. Az elmondottak alapján az értelmezős alakulat
az alárendelő és a mellérendelő szintagmák közötti sajátos átmeneti szerkezetként fogható fel. A szerkezet tagjai funkcionálisan azonos értékűek a mondatszerkezetben, azonos grammatikai viszony fűzi őket
fölérendeltjükhöz, viszonyító eszközeik azonossága vagy funkcionális hasonlósága erre utal. Emiatt akár
még az is kétségbe vonható, hogy csakugyan egyeztetésre kerül-e sor tagjaik között, vagy pedig valami
másról van szó (Keszler 2000, 454).

Összefoglalás
A magyar nyelvben előforduló jelzőket különféleképpen csoportosították az elmúlt év-tizedekben és
évszázadokban. A XIX. században melléknévi és főnévi jelzőről beszéltek. A melléknévi jelző a jelzett tárgynak minőségét, tulajdonságát vagy mennyiségét, számát fejezi ki. A főnévi jelző pedig azt fejezi ki, hogy
milyen személyhez vagy dologhoz tartozik valaki vagy valami, kinek vagy minek a birtoka. Ezt birtokos
jelzőnek is nevezték. A melléknévi jelző külön fajtájának tekintették az értelmező vagy utólagos jelzőt.
A XX. század derekán az akadémiai Leíró nyelvtan négy jelzőfajtát különböztetett meg, mégpedig
minőségjelzőt, mennyiségjelzőt, birtokos jelzőt és értelmező jelzőt. A minőségjelző lehet minősítő jelző
(ezen belül megkülönböztető vagy kiemelő) és kijelölő jelző. Korábban minőségjelző helyett tulajdonságjelzőről, mennyiségjelző helyett pedig számjelzőről beszéltek.
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A Magyar grammatika a XX. század végén az értelmezőt már nem tekinti jelzőnek, úgyhogy három
jelzőfajtát különböztet meg: minősítő jelző, mutató névmási kijelölő jelző és birtokos jelző. A minősítő
jelzők körébe vonhatónak tekinti a minőségjelzőt, a nem névmási kijelölő jelzőt és a mennyiségjelzőt.
Az értelmezők közt hátravetett jelzőt és azonosító értelmezőt különböztet meg, ezenkívül az értelmező
határozóra is felhívja a figyelmet. Jó, hogy a Magyar grammatika kiemelte a kijelölő jelzőt, de nem kellett
volna szétválasztania mutató névmásira és nem mutató névmásikra.
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A SZÍVVEL ÉS A TESTTEL KAPCSOLATOS
FRAZÉMÁK FORMAI, SZEMANTIKAI VIZSGÁLATA
A VARIÁNSKÉPZŐDÉS SZEMSZÖGÉBŐL
n

Brenner János134
n
A nyelv változik. Jelen dolgozat a nyelv lexikai oldala felől közelít ehhez a változástendenciához. Lényeges azonban kiemelni, hogy nem a lexémák képezik a kutatás fő áramlatát,
hanem a frazémáknak a szótári viselkedése. Állandósult szókapcsolataink – azaz frazémáink
– hasonlóan viselkednek ugyanis, mint a lexémák: hasonló módon épülnek be, vagy épp
vesznek ki a nyelvből, sőt variánsok egész sora tárható fel, mutatható ki. E munka tehát a
frazémavariáns-képződés aspektusából vizsgálja a szívvel és a testtel kapcsolatos frazémáink
diakrón formai-szemantikai „alakulástörténetét”.
Kulcsszavak: nyelvtudomány, diakrón frazeológia, frazémák, szókészlet,
frazémagyűjtemény, variánsképződés, nyelvi változás

n

Bevezetés
A világ beszélt nyelvei – így természetesen a magyar nyelv is – állandó változásban van: változik a
nyelvtana és változik a szókincse. E tény egyfajta „nyelvi flexibilitást” jelent, amely lehetőségként értelmezhető, és amely a – legszűkebb értelemben vett – „nyelv” immanens tulajdonsága, mondhatnánk:
velejárója. E „lehetőség” pedig egy a külső világ változása, szüntelen (meg)újulása következtében megformálódó „kényszer” következménye. A világ változása tehát magával hozza a nyelv változását is, de erre
a változásra elsősorban a szókészlet reagál. A szókészlet – a „kényszernek” eleget téve – állandó, gyors
átalakulást mutat, különösen a mindig aktuális, szinkrón tendenciákhoz alkalmazkodva. Természetesen
nem szabad megfeledkeznünk a nyelv „szabálygyűjteményéről” sem, hisz ez is változik, vagyis a beszélt
nyelvek „mélyebb” struktúrái is érintettek e dinamikus transzformációk során. Utóbbi változástényezőt
azonban a jelen munkában mellőzzük.
A szókincs, a nyelv lexikai állománya (vagyis itt most a nem nyelvi tényezőkre fókuszálva) természetesen frazémákkal is bővülhet, amelyek hasonló elven épülnek be a „szótárba”, vagy éppen vesznek ki
belőle, mint a lexémák (például az összetett szavak) (vö. BRENNER 2010).
A fent érintett nyelvi folyamatok tekintetében nem kerülhetők meg Deme Lászlónak a következő
megállapításai: „1. A szótári szókészlet bővülése a fejlődés folyamán általában és bizonyos korokban
különösen szükségszerű. 2. A bővülés egyik módja: új szavak alkotása az alapszókincs felhasználásával.
3. A fejlődés folyamán nemcsak egyes új szavak vagy kifejezések keletkeznek, hanem új szabályok is. 4. Az
új szabályok kialakulása fokozatos mennyiségi felhalmozódás útján megy végbe. Tehát bizonyos azonos
134 Tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, Doktori Iskola (nyelvtudományi szakirány), brenner.j.janos@gmail.com
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törvényszerűséget mutató alakulatok – bizonyos számúvá válván – új szabályt alkotóknak számíthatók,
illetőleg számítandók” [a kiemelés tőlem – B. J.] (DEME 1953: 150). És ha már a változás olyan fokú, hogy
egy új lexikai egység – vagy kifejezés – létrejöttét eredményezi, mindenképpen érdemes Szathmári megállapításait is felidéznünk. Szerinte ugyanis „a neologizmusok azok a szavak, kifejezések, jelentésárnyalatok,
nyelvtani formák, amelyekkel a nyelv a társadalmi viszonyok és a gondolkodás fejlődésével párhuzamosan
állandóan gazdagodik” [a kiemelés tőlem – B. J.] (SZATHMÁRI 1961: 487).

A kutatás motivációja
A „szótár”, mint utaltunk rá, tehát nemcsak lexémákkal, hanem frazémákkal – alakilag és/vagy jelentéstanilag rögzült szókapcsolatokkal – is bővülhet. Ezen utóbbi, meglehetősen tömör frazémameghatározást
Forgács Tamás a következő módon árnyalja: „egyrészt mindegyikük több (legalább kettő) szóból áll,
másrészt elemeik nem pusztán [...] egy alkalomra álltak össze szókapcsolattá, hanem olyan szókombinációkról van szó, amelyek a magyar nyelvet beszélők számára (esetleg variánsokkal [...]) ismertek.
Szókincsünknek azokat az elemeit, amelyekre ez a két kritérium igaznak minősül, összefoglaló néven
állandósult szókapcsolatnak vagy – újabb elnevezéssel – frazeológiai egységnek (frazeologizmus,
frazéma) nevezhetjük, a nyelvtudománynak azt a részterületét pedig, amely az állandósult kifejezések
leírásával foglalkozik, frazeológiának” [kiemelés: F. T.] (FORGÁCS 2007: 15–16).
E dolgozatban azokat az állandósult szókapcsolatokat, frazémákat vizsgáljuk, amelyekben a test és a
szív szavak, „fogalomkörök”, „jelentések” bukkannak fel, ám e frazémáknak elsősorban a „fejlődéstörténetére” helyezzük a hangsúlyt.

A kutatás iránya
„Frazeológiai egység”-en mi is természetesen két (vagy több) szó kapcsolatát értjük, amelyek természetesen megfelelnek a „lexikális rögzültség” kritériumának. E kritérium azt jelenti, hogy „a kifejezés
elemei szókészleti egységet alkotnak, elemeik sorrendje és morfológiai alkata is nagyrészt kötött, azaz a
nyelvhasználó közösségben nagyjából a szavakhoz, lexémákhoz hasonlóan használatosak” (FORGÁCS
2007: 20). Deme és Szathmári megállapításai – így már világosan látható – a frazémákra is vonatkoztatható, annál is inkább, mert a lexémák és a frazémák nyelvbe való épülése (vagy éppen kiveszése) közé
gyakorlatilag egyenlőségjel tehető.
A frazeológiai egységek jelentésviszonyai közül – témánkból fakadóan is – a frazeológiai egységeknek az úgynevezett frazeológiai soraira és tematikus csoportjaira térünk ki. A paradigmatikus kapcsolatok
között tárgyalja egyébként Forgács az említett „frazeológiai sorok” kategóriát. Kiemeli, hogy egyes lexémák
igen nagy gyakorisággal fordulnak elő frazémák építőelemeiként. Ilyen például az általunk kutatott szív
szó is, amelynek meglehetősen magas a frazeológiai affinitása, ezzel szemben a test lexémának meglehetősen alacsony. (Legalábbis az általunk elemzett korpuszban.)
A szív és a test frazémákat a lejjebb felsorolt frazémagyűjteményekből való kiválogatás során frazeológiai sorokba rendeztük, majd e frazémákat igyekeztünk a lehető legpontosabban frazeológiai tematikus
csoportokba135 rendezni.

135 E tematikus csoportok közül – terjedelmi okok miatt – most csak néhányat említünk meg, ám ezek alapján is értékes következtetések vonhatók le.
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A kutatás során felhasznált frazémagyűjtemények
A frazémák diakrón szempontú alakulását tehát az alábbi frazémagyűjtemények testtel és szívvel
kapcsolatos példái alapján követtük nyomon (néhány lényegesebb megjegyzést is közlünk a gyűjteményekkel kapcsolatban):
• Dugonics András: Magyar példa beszédek és jeles mondások (DUGONICS 1820) – e gyűjtemény fogalmi csoportokba rendezi anyagát, ezért meglehetősen nehéz rákeresni egy meghatározott kulcsszóra, ami kutatásunk során is komoly kihívást jelentett. Legfontosabb előnye
azonban a terjedelme. A közmondások ismertetésénél Dugonics inkább a használatra helyezi
a hangsúlyt, de több olyan példát is közöl, amit ő maga talált ki.
• Erdélyi János: Magyar közmondások könyve (ERDÉLYI 1851) – Erdélyi elméleti munkát is
társít anyagához. A szóláshagyomány egyes darabjait folklóralkotásoknak tartja, és összefoglalóan „közmondásoknak” nevezi őket. Utal már továbbá arra is, hogy ezek a kifejezések
az esetek túlnyomó többségében nem értendők szó szerint.
• Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve (SIRISAKA 1891) – Sirisaka szintén közöl egy tanulmányt a közmondásokról, körbejárja azoknak fogalmát, kitér eredetükre, elterjedésükre stb.
Példákat idéz Szenczi Molnártól, Pázmánytól, Mikestől, Czuczortól stb. Gyűjteményét betűrendben közli, zárójelben itt-ott egyes kifejezések magyarázatát is megadja, de hosszú fejtegetésekbe ritkán bocsátkozik. Egyes esetekben megtalálhatjuk az aktuális frazéma forrását is.
• Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások (MARGALITS 1896) –
Margalits alkotása – a több mint 25 000 kifejezéssel – a legterjedelmesebb gyűjtemény. Még
annak a szerzőnek a nevét is megadja, akitől a szólást vagy a közmondást átvette. Sajnos
ebben a gyűjteményben sincs megadva a kifejezések jelentése.
• O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások (O. NAGY 1976) – Margalits és Dugonics
gyűjteményeihez képest ugyan kevesebb tétel (24 000) található meg benne, de O. Nagy közli
a kifejezések jelentését, „használati értékét” is. Sokan hiányosságként róják fel, hogy számos
régies vagy tájnyelvi adat található a szótárban, de épp e tényező a jelen kutatás szempontjából rendkívül fontos.
• Bárdosi Vilmos: Magyar szólástár (Szólások, helyzetmondatok, közmondások értelmező és fogalomköri szótára) (BÁRDOSI 2003) – munkájában több mint 13 000 szólás, szóláshasonlat,
helyzetmondat és közmondás található, amely mellé pontos magyarázatot is csatol. A népies, a kissé régies, de még közérthető fordulatokon kívül inkább a mai köznyelvre jellemző
szókapcsolatokra (diáknyelvi és szleng elemekre is) koncentrál.
• Forgács Tamás: Magyar szólások és közmondások szótára (Mai nyelvünk állandósult szókapcsolatai példákkal szemléltetve) (FORGÁCS 2004) – Forgács is a mai köznyelv adatait (forrásai:
digitalizált napi- és hetilapok szövegegyüttesei) gyűjti egybe címszavakkal, jelentésdefiníciókkal. Forgács továbbá feltünteti a kifejezések kötelező és fakultatív vonzatait, így az adott
kifejezés pontos használata is könnyebben megérthető.
• T. Litovkina Anna: Magyar közmondástár (T. LITOVKINA 2005) – a szerző alkotása elsősorban közmondások, de szólásmondások, szállóigék, közhelyszerű szólások, szentenciák,
parabolák és időjárási regulák gyűjteménye. Több mint 2000 frazeológiai egységet értelmez.
Magyar és idegen közmondásokat is számba vesz (ahol csak lehet forrással, szerzővel). Az
adott közmondás legnépszerűbb alakja mellett T. Litovkina feltünteti annak változatait, továbbá rokon, illetve ellentétes értelmű formáit.
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Mivel a Dugonics-gyűjtemény az egyik legbőségesebb adattár, ebből kifolyólag a frazeológiai irodalom gyöngyszemként tekint rá. Az ebben a gyűjteményben szereplő adatokat, frazémákat mi „kiinduló”
frazémáknak tekintjük, és azt is vizsgáljuk, hogy a Dugonics-gyűjtemény óta megjelent újabb kifejezéstárak milyen új frazémát, esetleg jelentést vagy variánst tartalmaznak. Dugonics gyűjteménye tehát
az 1700-as és az ez előtti évekhez kalauzol bennünket, Forgács Tamás Magyar szólások és közmondások
szótára pedig, ahogy a szerző fogalmaz: „[...] nagyjából az ezredforduló nyelvállapotát tükrözve valóban
azokat az idiómákat adja közre, amelyeket a mai magyar közbeszéd csakugyan használ, amelyek sűrűn
előfordulnak a napi nyelvhasználatban” (FORGÁCS 2007: 242). Diakrón szempontból tehát így kb. 300
évet tudunk átfogni.

A szívvel kapcsolatos frazémák elemzése
Az összes szívvel és testtel kapcsolatos (több mint 500 listába foglalt) frazéma 1/5-ét képezik a testtel
kapcsolatosak. Ebből értelemszerűen az következik, hogy a teljes korpusz frazémáinak 80%-a a szívvel
van összefüggésben. Meg kell jegyeznünk, hogy ebbe a statisztikába természetesen beletartoznak a variánsok is, illetve azon „megismételt” frazémák is, amelyek kisebb-nagyobb alaki eltérést mutatva legalább
két, de legfeljebb 8 frazémagyűjteményben egyaránt megtalálhatók.
A szívvel kapcsolatos frazémákat az alábbi formai-szemantikai alkategóriákba soroltuk be:
a) szívvel kapcsolatos tulajdonságok (van–nincs; jó és nehéz, „rossz” mint jelzők; egyéb jelzők: kő,
nyúl, kancsal, kérges, kemény, lágy, arany, igaz, gyenge);
b) „szívének a...” típusú frazémák;
c) „valami történik a szívével” típusú frazémák (dobban–nem dobban → lét–nemlét; meglepődés,
elcsodálkozás, izgalom, ijedség, félelem, szorongás, együttérzés, remény, boldogság, szeretet; a
szív „megsérülése”);
d) „szív és kommunikáció”;
e) egyedi frazémák.
E formai-szemantikai kategóriák közül most csak a d) kategóriát részletezzük, vagyis a „szív” lexémát
tartalmazó frazémák egy meglehetősen sajátságos és érdekfeszítő szemantikai aspektusát. Az egyes frazémák
átkutatása után arra voltunk kíváncsiak, hogy a szívben bekövetkező „változásoknak” milyen affektív-emocionális kivetülése van a verbális, illetve a nonverbális kommunikációban. Most azonban csak röviden
térünk ki a „szív és a kommunikáció” kapcsolatrendszerének bemutatására.
272

ONG(1976)136

• Ami a szívén, az a száján [nyelvén; Szíve, szava egy]

411

BV(2003)

• Ami a szívén, az a száján.

136 Minden egyes begyűjtött frazéma a következő jelölési formulát kapta (megkönnyítve ezzel az anyag csoportosítását, elemzését): 00 XY(évszám). E képlet egy rövid magyarázatra szorul. A számot tartalmazó rész az elsődleges – általunk összeállított
– korpuszban található frazéma sorszámára utal, vagyis ez nem más, mint a kigyűjtés alapján meghatározott sorszám. A
képlet következő eleme – XY – azon frazémagyűjtemény szerzőjének a monogramja, akitől az adott példát vettük, mellette – zárójelben – a frazémagyűjtemény kiadási éve található: DA(1820): DUGONICS, EJ(1851): ERDÉLYI, SA(1891):
SIRISAKA, ME(1896): MARGALITS, ONG(1976): O. NAGY, BV(2003): BÁRDOSI, FT(2004): FORGÁCS, TLA(2005):
T. LITOVKINA. Ebből tulajdonképpen meg is rajzolható egy adott frazéma alakulástörténete, hiszen ha egy meghatározott
frazémasor előtt kizárólag a DA(1820) és/vagy EJ(1851) monogram szerepel, akkor arra következtethetünk, hogy az illető
kifejezés ma már nem használatos: korábbi nyelvállapotokban, illetve kisebb földrajzi területeken élhetett. Ha viszont egy
frazémasor előtt (szinte) mindegyik monogram feltűnik, akkor arra következtethetünk, hogy hosszú életű, ma is használatos kifejezéssel van dolgunk stb.
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• Ami a szívén, az a száján (van) vkinek

509 TLA(2005)
• Ami a szívünkön, az a szánkon [nyelvünkön]; Ami az ember(nek)
			 a szívén van, az a száján
510

TLA(2005)

[az kerül a szájára is]
• Ami a szívén, az a száján [nyelvén]

E frazémák, habár – mint látható – az újabb frazémagyűjteményekben találhatók, ismertek lehettek
a korábbi nyelvállapotokban. Jelentésük O. NAGY 1976 alapján a következőképpen összegezhető: ’azt
mondja, amit érez, mindig őszintén beszél’.
A fenti „alap” frazémák igen jelentős történeti variánsaival kell számolnunk a korábbi nyelvállapotokban. SIRISAKA 1891-nél egy az előző példáktól eltérő variánst találtunk, ami így hangzik:
246

SA(1891)

• Szived titkát kimondja szád.

E frazéma tehát kutatásunk kiindulópontja, a variánsokat e frazémához képest állapítjuk meg. Vagyis
most megvizsgáljuk, hogy az őszinteségnek és a szókimondóságnak milyen példavariánsai léteznek:
7

DA(1820)

• Nyelvére csalhattyuk szívének járássát.

106

EJ(1851)

• Mi a szivén, az a nyelvén.

202

SA(1891)

• Bolond: nyelvén hordja a szivét.

221

SA(1891)

• Mi a szivén, az a nyelvén.

224

SA(1891)

• Magyarnak nyelvén a szive.

238

SA(1891)

• Nyelvén van a szive.

Természetesen nemcsak a „száj” képviselheti a szívet, hanem egy másfajta fogalmi kategória, a „nyelv”
is (szervi értelemben). Azaz ezeknél a frazémáknál a lexikai csere jelenségét tapasztalhatjuk, vagyis ezzel a
szubsztitúcióval alakul ki a variánsok sora. SIRISAKA 1891-nél még egy „minősített” frazémát („bolond”)
is találhatunk, ugyanő pedig a magyar nemzetre vonatkoztatja a kissé sztereotip kifejezést.
22

DA(1820)

• Nem a’ szívbűl ered az ajakon nőtt szó.

74

EJ(1851)

• Ajakon termett, nem szivben fogant szó.

128

ME(1896)

• Ajakon termett, nem szivben fogant szó. E.

129

ME(1896)

• Nem szivből ered az ajakon nőtt szó. D.

E korai frazémáknál viszont elsősorban szórendi módosulások tapasztalhatók. ERDÉLYI 1851 röviden és velősen „üres beszédeknek” tekinti őket. Vagyis e variánsok arra figyelmeztetnek bennünket, hogy
az elhangzott szót nem mindig kell figyelembe vennünk, mert lehet, hogy nem szívből jön.
Persze a fentiekből az is következik, hogy valaki nem azt mondja ki, amire gondol, ami a valós állásfoglalása, esetleg vallási meggyőződése:
52

DA(1820)

• Tele szájja Istennel, szíve pedig ördöggel.

253

SA(1891)

• Tele szája Istennek, szive pedig ördöggel.

SIRISAKA 1891-nél feltehetően sajtóhiba az „Istennek” forma, azaz nem tekintjük variánsnak, hanem
egyszerű átvételnek. DUGONICS 1820 ezt a frazémát „A’ roszszak: A’ rosz emberek” fogalmi körbe sorolja, mintegy megbélyegezve az efféle „félrebeszélőket”.
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A következő kifejezések is mind-mind az érzések, hozzáállások eltérő „nyelvi” megvalósulására
alapoznak, és szintén a legkorábbi gyűjteményekből valók:
10

DA(1820)

• Csak a’ szája nagy; szíve egy mák szemnyi.

21

DA(1820)

• Szíve másutt, nyelve másutt jár.

31

DA(1820)

• Vas szájnak olom a’ szívve.

96

EJ(1851)

• Angyal a szava, de ördög a szive.

117

EJ(1851)

• Szája isten, szive ördög.

130

ME(1896)

• Angyal a szava, de ördög a szive. E.

133

ME(1896)

• Az álnoknak szive nem ott jár, hol nyelve. KV.

146

ME(1896)

• Szive nem egyezik szájával. Ny. 2.

225

SA(1891)

• Más a nyelve, más a szive.

A 10-es példa DUGONICS 1820-nál a „Félénkek”, a 21-es a „Hazugok”, a 31-es pedig a „Kegyetlenek”
fogalomkörökben találhatók, ERDÉLYI 1851 a 96-os kifejezéshez egy utaló frazémát, „szócikket” kapcsol,
amely szinonim formai variánsként kezelhető: Szép a szava, de ördög az éha, SIRISAKA 1891 pedig nemes
egyszerűséggel „kétszínűnek” minősíti az ilyen embert, az ilyen beszélőt.
A következő (csak a korábbi frazémagyűjteményekben megjelenő) frazémavariánsok azonban
egyértelműen a helyes viselkedésre buzdítanak, azaz a „szépségre” (vö. DUGONICS 1820), a „szép”
viselkedésre:
62

DA(1820)

• Szép dolog, ha szájjal a’ szív egygyet ért.

81

EJ(1851)

• Szép dolog, mikor a száj és sziv egyet értenek. KV.

147

ME(1896)

• Szép dolog mikor a száj és sziv egyetértenek. K.

257

SA(1891)

• Szép dolog, mikor a száj és sziv egyetértenek.

Összességében megállapítható, hogy korábbi (fenti) frazémáink jobban árnyalták az ami a szívén, az
a száján típusú kifejezéseket, vagyis sokkal több megfigyeléssel, figyelmeztetéssel éltek.
Az újabb gyűjtemények a következő variánsokról tudósítanak:
271

ONG(1976)

• Szívemből beszél

409

BV(2003)

• Szívemből beszél [szól].

470

FT(2004)

• (a) {szívéből/szíve szerint} beszél/szól vkinek vki

A következő példák pedig mind a jelentés, mind pedig a forma szilárdságáról, rögzültségéről árulkodnak, hisz a korábbi és a legújabb gyűjtemények nem mutatnak eltéréseket:
102

EJ(1851)

• Kinek szive telve, megnyilik a nyelve.

196

ME(1896)

• Kinek szive telve, megnyílik a nyelve.

217

SA(1891)

• Kinek szíve telve, megnyílik a nyelve.

286

ONG(1976)

• Kinek szíve telve, megnyílik a nyelve.

511

TLA(2005)

• Kinek szíve telve, megnyílik a nyelve.

ERDÉLYI 1851 e frazéma német és francia eredetét jelöli meg, O. NAGY 1976 pedig így definiálja
őket: „a túláradó érzelmek közlékennyé, beszédessé teszik az embert”.
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A korábbi gyűjtemények még a nem verbális kommunikációra is „tekintettel voltak”, ezek a megfigyelések motiválták a következő, szinte már a testbeszéd megnyilvánulásaihoz kötődő frazémákat:
23.

DA(1820)

• Kinek mi szívében, ki teccik szinében.

103. EJ(1851)
• Kinek mi szivében, megtetszik szemében.
			 / Kitetszik szeméből, mit forgat a szive.
176.

ME(1896)

• Kinek mi szívében, kitetszik színében. D.

195.

ME(1896)

• Kinek mi szivében, az a tekintetében. KV.

216.

SA(1891)

• Kinek mi szivében, megtetszik szemében.

285.

ONG(1976)

• Kinek mi szívében, kitetszik színében [megtetszik szemében]

99.

EJ(1851)

• Szép a szeme, de ördög a szive. Sz./az éha. KV.

249.

SA(1891)

• Szép a szava, – vagy: szeme, – de ördög a szive.

123.

EJ(1851)

• Szivnek tolmácsa az orcza.

194.

ME(1896)

• Szivnek tolmácsa az orca. E.

248.

SA(1891)

• Sziv tolmácsa az arcz.

A testtel kapcsolatos frazémák elemzése
A testtel kapcsolatos kifejezéseket szintén variánssorokba csoportosítottuk, itt azonban nem állítottunk fel olyan alkategóriákat, mint a szívvel kapcsolatosaknál. A legterjedelmesebb variánssort a test és
a lélek kettősségére épülő ép testben ép lélek típusú frazémák esetében állítottunk fel. E dolgozat keretén
belül most csak ezek vizsgálatára térünk ki.
Az ép testben ép lélek típusú frazémákra a legkorábbi frazémagyűjteményekben is találunk példát.
Számos variánsuk alakult ki, e típussal kapcsolatban pedig megemlíthetjük a frazémaelferdítés jelenségét,
amely az újkori – leginkább városi – folklór, de a posztmodern kedvelt „megnyilatkozási formája”. Az
alábbiakban tehát az ép testben ép lélek típusú frazémákat soroljuk fel:
60

DA(1820)

• A’ gyönyörű testben szép lélek lakhatik.

143

ME(1896)

• Ép és egészséges testtel jó aludni. KV.

144

ME(1896)

• Ép testben ép lélek. S.

152

ME(1896)

• Gyönyörü testben szép lélek lakhatik. D.

183

ME(1896)

• Egészséges testben egészséges a lélek. ME.

204

SA(1891)

• Ép testben ép lélek.

298

ONG(1976)

• Ép testben ép lélek [táj: Ép testben lakik egészséges lélek]

426

BV(2003)

• Ép testben épp, hogy él.

428

BV(2003)

• Ép testben ép lélek.

503

FT(2004)

• Ép testben ép lélek.

504

FT(2004)

• Ép testben épp, hogy élek.

512

TLA(2005)

• Ép testben ép lélek
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513

TLA(2005)

• Ép testben épp hogy élek. Ép testben épp hogy jól élek.

91

EJ(1851)

• Hamis teste, lelke./a lelke.

184

ME(1896)

• Hamis teste, lelke, szőkének barnának. Np.

205

SA(1891)

• Hibás testben is nagy lélek és nagy elme lakhatik.

A fenti frazémák melléknévi komponensei olykor más lexikai elemmel jelennek meg, de SIRISAKA
1891-től már csak az ép–ép melléknevekkel találkozunk, ezzel is mintegy dinamikusabbá, gördülékenyebbé
téve a frazémát (a tartalmas jelentésű igei komponens is kiszorul). A gyönyörű és az egészséges lexémákat
tehát az épek váltják fel. Sirisaka egyébként még felveti e közmondás egyik variánsát, az Ép lélek ép testben
legyen-t, majd elmagyarázza a kifejezés jelentését: „a nevelésben a szellem kiképeztetése mellett nem kell
a test edzését elhanyagolni”.
A test–lélek kettősét nem tartalmazó vagy kizáró frazémák viselkedése pár gondolatot mindenképpen megérdemel. A 143-as frazéma kakukktojásnak számít, mert eleve az alvás zavartalanságával köthető
össze, pusztán az ép komponens miatt vettük fel. A lélek komponens „kiírása” azonban már újabb szemléletet tükröz, az ép testben épp, hogy élek típusú kifejezések (vö. 426, 504, 513) az úgynevezett elferdített
frazeologizmusok közé tartoznak (tudniillik a közmondások nem variálódhatnak oly mértékben, mint a
szólások, itt a szerkezeti forma módosulásának egyedüli lehetősége a ferdítés). Ez a nyelvi játék – a fenti
példákat szem előtt tartva – a kifejezés formai oldalának módosításával jár, de O. NAGY 1976 és FORGÁCS
2004 meghatározását idézve, kisebb jelentésbeli különbséggel is számolnunk kell. O. Nagy a következő
jelentését adja az Ép testben ép lélek frazémának: ’az egészséges életmód a lelki életre is jó hatással van’,
Forgács viszont az elferdített humoros, szleng kifejezésről így ír: „az ép testben ép lélek közmondás tréfás
parafrázisa, többnyire a Hogy vagy? kérdésre való válaszként használják, arra célozva, hogy vkinek meglehetősen rossz az egészségi állapota”. Mivel azonban ez az elferdítési „hajlam” többnyire szinkrón jelenség,
részletesebben nem foglalkozunk vele.
A 91-es és a 184-es példát azért vettük ide, mert szintén megtalálható bennük a test és a lélek kettőse, továbbá azért, mert kizárólag régi frazémagyűjtemények egyedüli példái. ERDÉLYI 1851-nél kiderül,
hogy egy népdalból vett kifejezésről van szó („Maradjon magának, / Nem hiszek szavának, / Hamis teste,
lelke / Szőkének, barnának”). Ami miatt azonban mindkettő fontos, az az, hogy mintegy „előkészítik” a
205-ös, kizárólag SIRISAKA 1891-nél talált kicsit „elnéző” Hibás testben is nagy lélek és nagy elme lakhatik
frazémát, variánst.
Az ép testben ép lélek közmondásunk a legismertebbek közé tartozik, ezzel is magyarázható, hogy „ki
van téve” különböző ferdítési lehetőségeknek, játékoknak (vö. még: Ép hardverben ép szoftver stb.).

Zárószó
Pusztán az itt felsorolt frazémák kiválóan bizonyítják a nyelv szótári állományának belső mozgásait, átalakulásait. Az is jól körvonalazódott a fenti példák nyomán, hogy vannak olyan frazémák, amelyek
intenzívebb változást „szenvednek el”, másoknak viszont olyannyira rögzült az alakjuk, hogy a (nyelv)
történelem jóformán érintetlenül hagyta őket.
Munkánk elméleti törekvéseit pedig mi sem foglalhatná össze frappánsabban, mint a következő,
Kertész Manótól származó gondolat: „a futó idő megváltoztatja a népek sorsát, életkörülményeit, halomra
dönt egy sereg intézményt, hogy romjaikon újakat építsen; a nyelv azonban nem mindig engedelmeskedik
az idők rombolásának, hanem konzerváló erejénél fogva sokszor megőrzi a hajdan korok emlékét egyes
szavakban, kifejezésekben, szólásokban és közmondásokban, természetesen a megváltozott viszonyoknak
megfelelően megváltozott, tovább fejlődött jelentésben” (KERTÉSZ 1985: 6).
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A bánáti magyar-örmények
polgárosodása, asszimilációja és közéleti
tevékenysége a 19. században
n

Németh Ferenc137
n
A török kiűzése után elmocsarasodott, lepusztult s csaknem lakatlan Bánátban a 18.
század második felétől kezdődően erdélyi magyar-örmény családok is betelepültek, akik
egyrészt vagyonszerzési lehetőséget, másrészt érvényesülési esélyt is láttak a lepusztult térségben. A déli megyék (közöttük Torontál megye) 1779. évi visszacsatolása újabb lendületet adott
a magyar-örmény családok betelepülésének e többnemzetiségű vidékre. Legalább három
szociális réteg tagjai érkeztek ide: földbirtokosok, kereskedők és iparosok. A földbirtokos
réteg a nemességhez tartozott (grófi és bárói rangot is elértek), a kereskedők anyagi erejüktől függően nagy- és kiskereskedők voltak (a nagykereskedők a nemességhez, a dzsentrihez
álltak közelebb, státusuk meg üzleti ügyeik vonatkozásában is; a kiskereskedők inkább a
polgársághoz tartoztak), az iparosok pedig egyértelműen a polgári réteget képviselték. Ez a
felosztás a 19. század második felében érthetően módosult, az erőteljes polgárosodás folytán. A bánáti magyar-örmények egy része a kiterjedt marhakereskedelem révén anyagilag
megerősödve, a 18. század végén hatalmas bánáti uradalmak birtokába jutott, s tevékenységükkel jelentősen hozzájárultak Bánát 19. századi gazdasági és kulturális fejlődéséhez.
Közülük mindenképpen kiemelkedik a Kiss (Ákoncz), a Dániel, a Karátsonyi, a Gyertyánffy
és a Pap és a Lázár család tagjai. A bánáti magyar-örmények a 19. század második felében
nem kerülhették el az intenzív polgárosodás folyamatait sem. A vármegyei karriert szabályosan végigjáró örmények utóbb a magyar dzsentri réteg tipikus életpályáját választották,
ehhez a réteghez hasonultak, asszimilálódtak, a 20. század elejére pedig már szinte teljesen
beolvadtak. E több évtizedes folyamat során adták fel sorra az örmény etnikum ismérveit, a nyelvtől a népviseleten át a népszokásokig. Ezt a folyamatot csak gyorsítani látszott az
örmény egyházi központoktól való födrajzi távolság, valamint a soknemezetiségű Bánátba
való „beépülésük” szükségessége és igénye.
Kulcsszavak: magyar-örmények, Torontál megye, asszimilálódás, polgárosodás,
Karátsonyiak, Kissek, Dánielek, Gyertyánffyak, Papok

n

A bánáti vagyonszerzés időszaka – a 18. század
A 18. század végéig a Gyergyószentmiklóson, Csíkszépvízen, Szamosújváron és Erzsébetvároson nagyobb közösségekben élő erdélyi örménység – amely Bánátba is kirajzott – a magyar közegnek és kultúrának a hatására már magyar anyanyelvűvé vált, s mint Issekutz Sarolta írja, „megmaradását a zárt kolóniáknak köszönhette, amely szigorú vallási, erkölcsi, gazdasági szabályaival, saját igazságszolgáltatásával igaz137 Újvidéki Egyetem, magyar tannyelvű tanítóképző kar, Szabadka
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gatta közösségét” (ISSEKUTZ 2010: 8). A 18. század második felében kezdődött meg ezen erdélyi örmény
közösségek tagjainak kirajzása a Délvidékre, amely a török kiűzése után jobbára lakatlan, rendezetlen vidék volt, hatalmas kiterjedésű megműveletlen birtokokkal, amely az érkező örményeknek egyrészt a jól jövedelmező marhakereskedelemre adott lehetőséget, másrészt a hagyományos örmény iparágak (pl. bőrfeldolgozás) felvirágoztatására (uo. 9). E térség a 18. század végén politikai és művelődési szempontból
messze elmaradt az országos tendenciák mögött, még nem alakulhatott ki említésre méltó gazdasági,
szellemi élet.
Az örmények „beépülését” a déli végeken furcsamód éppen e rendezetlen állapotok serkentették. Egyrészt azért, mert mielőtt megkapták volna a magyar állampolgárságot (amelyre csak 1840-ben került sor),
addig kénytelenek voltak kereskedelemmel foglalkozni (PAVLOV 2010:14), a lepusztult bánáti állapotok
pedig igencsak kedveztek a szarvasmarha-tenyésztésnek, illetve a jószágkereskedelemnek. „A ritkán lakott
terület, a nagy puszta és rét felületek serkentették az állattenyésztést, úgyhogy ez a 18. század első felében az
egyik legfontosabb gazdasági ágazattá vált. A jószágok felvásárlása mellett a kereskedők réteket és pusztákat
béreltek ki, vagyonukat az állattenyésztésbe fektették be, különösen a nagy jószágokba. Németországba és
Csehországba terelték az állatokat, viszonylag rövid idő alatt az európai húspiac fő ellátói lettek” (uo. 12).
A többszöri betelepítés következtében 1779-ben‚ Torontál megye visszacsatolásakor már igencsak tarka volt a mai Bánát néprajzi képe.
A korszak fontos jellegzetessége, amelyről szólni kell‚ a nagy bánáti uradalmak kialakulása volt. A
kincstári javak 1781. évi árverésén jutott hozzá néhány magyar-örmény család (is) nagyobb uradalomhoz:
Karátsonyi Bogdán megszerezte a beodrai‚ Lázár Lukács az écskai‚ Kiss Izsák (1740–1792) pedig az ittebei
és eleméri birtokot (SZENTKLÁRAY 1882: 407–411). Új alapokon indult meg ezeken az uradalmakon
a mezőgazdasági termelés‚ szakosított foglalkozási ágakkal. Ezek (az akkor már nagyobb tőkével rendelkező) magyar-örmény családok mintaszerűen működő gazdaságokat hoztak létre egyben „társadalmi és
politikai elismertséget és megbecsülést szerezve családjaiknak” (ISSEKUTZ 2010: 9). Rajtuk kívül a 18.
század végén, de jobbára a 19. század elején, amikor már lassan rendeződni látszott az élet, a boldogulás
reményében más magyar-örmény családok is áttelepültek Bánátba: Elemérre, Nagybecskerekre, Écskára,
Ólécre, Kanakra stb. Az ő tevékenységük a megye közéletében már a reformkorban érezhető volt, de leginkább a 19. század második felében bontakozott ki teljes mértékben.
A 18. század második felében Bánátba települt magyar-örmények vonatkozásában arra figyelhetünk
fel, hogy legalább három szociális réteg tagjai érkeztek ide: földbirtokosok, kereskedők és iparosok. A
földbirtokos réteg a nemességhez tartozott (grófi és bárói rangot is elértek), a kereskedők anyagi erejüktől függően nagy- és kiskereskedők voltak (a nagykereskedők a nemességhez, a dzsentrihez álltak közelebb, státusuk meg üzleti ügyeik vonatkozásában is; a kiskereskedők inkább a polgársághoz tartoztak),
az iparosok pedig egyértelműen a polgári réteget képviselték. Ez a felosztás a 19. század második felében
érthetően módosult, az erőteljes polgárosodás folytán.
Mint Tóth K. József írja, „a 18. század (leszámítva a Rákóczi-szabadságharcot) a békés gyarapodás
időszaka az örmények számára. Mivel a magyarok nem aknázták ki kellőképpen a kereskedelmi lehetőségeket, más (görög, szász, zsidó) idegen etnikumokhoz hasonlóan az örmények olyan jelentős vagyont tudtak
felhalmozni, hogy nemegyszer a kincstárat is kisegítették (azonban általában helyben nem kölcsönöztek),
amit hamarosan kedvezményekkel, nemesség adományozásával hálált meg az udvar” (TÓTH 2006).
E gazdag magyar-örmény réteg tagjai közül kiemelkednek a beodrai Karátsonyiak, az ittebei és eleméri Kissek (Ákonczok), szamosujvárnémeti Dánielek, a bobdai Gyertyánffyak, az eleméri Papok és écskai
Lázárok.
A Karátsonyiak (egykor szamosújvári Krecsunjánok) már a 16. században erdélyi birtokos nemesek
voltak, akik jótékonyságukról és adakozókészségükről voltak ismertek (SISAKOS 1902: 6–8). Karátsonyi
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Adeodatus (Bogdán, Deodat) már korábban, „az utolsó török háború alatt harcosok állítása által kiváló
érdemeket szerzett” s így kedvezményesen juthatott hozzá a beodrai birtokhoz (uo.). A családnak idővel
kialakult egy grófi és egy nemesi ága (GUDENUS 2010: 372–377). A nemesi ág bánáti felvirágzását a
birtokszerző Karátsonyi Bogdán indította el még a 18. század végén. Leszármazottai Beodrán két kastélyt
emeltek: az egyiket 1842 és 1846 között Karátsonyi László, a másikat pedig 1857-ben Karátsonyi Lajos
(NÉMETH 1986). Uradalmi mintagazdaságot létesítettek, és a vidéki nemesség életét élték. Temes és
Torontál megyében együttvéve közel 20 000 holdat birtokoltak (Denta, Bánlak, Dóc, Karátsonyifalva,
Karátsonyliget, Pártos, Zichyfalva stb.). (GUDENUS 2010: 379).
A Kissek (Ákonczok) közül a birtokszerző Kiss Izsák gazdag erdélyi jószágkereskedőként vásárolta
meg 1781-ben az eleméri és ittebei uradalmat, s ezzel együtt nyert nemesi rangot is. Korábban az egész
Közép-Bánát térségét bérelte. Szüleinek halála után tetemes vagyon örökölt, s anekdotaszerű történet,
hogy amikor a bécsi udvarban, árveréskor a tisztviselők megékérdezték tőle, mennyi szarvasmarhája van,
ezt felelte: „Nem tudom pontosan, de azt tudom, hogy közel tizenegyezer kutya vigyázza őket” (PAVLOV
2010: 14). Kiss Izsák összesen 643 750 forint vételárat fizetett birtokaiért, 171 750 forintot az eleméri, 472
000 forintot pedig az ittebei birtokért (uo.). Sikerének titka az volt, hogy támogatta a bécsi udvar politikáját. Hadi szállító volt, s nagy mennyiségű élelmiszert adott el a katonaságnak viszonylag alacsony áron
(uo. 17.). Szarvasmarha-tenyésztéssel és -kereskedelemmel foglalkozott, s a jószágot rendszerint hajón
szállította Bécsbe (uo. 22.). A 40 000 láncot kitevő birtoka egykor a monarchia déli részének legnagyobb
uradalma volt (uo. 46.).
A szamosujvárnémeti Dániel (vagy Daniel) család ősei 1725. július 3-án III. Károlytól nyertek címeres nemeslevelet. A magyar-örmény főnemesi családok sorába emelkedtek, akárcsak a Papok meg a
Karátsonyiak. A család Torontál megyei ágának megalapítója a 19. század elején Dániel Pál (1822–1895)
megyei aljegyző, járási főszolgabíró a későbbi 1848-as országgyűlési képviselő volt. Négy fia született: Pál,
János, József és László. János (1852–1920) királyi tanácsos, Torontál megye alispánja volt (és Kiss Auguszta
(1822–1900) fia, azaz Kiss Ernő aradi vértanú unokája). László (1855–1929) is politikai karriert futott be:
a 19. század második felében országgyűlési képviselő volt, majd Torontál vármegye alispánja, az 1890es évek végén pedig Nógrád vármegye főispánja. Dániel László 1898-ban Kanakon építtetett magának
kastélyt díszes parkkal egyetemben és ott élt családjával, noha hivatal egy ideig Torontál megye székhelyéhez, Nagybecskerekhez kötötte. (NÉMETH 2008: 26–28).
A család tagjai Bánátban főképpen Kanakhoz, Óléchez Nagygájhoz és Nagybecskerekhez kötődtek).
(BOROVSZKY 1912: 539).
A bobdai Gyertyánffyaknak család tagjai 1796-ban költöztek Torontál megyébe. Gyertyánffy Antal,
Lukács, Kristóf és János I. Ferenc királytól 1795-ben nyertek címeres nemeslevelet. Antal, Lukács és Kristóf Bobdát, Gyért és Tolvadiát nyerték adományul, a bobdai előnév használatára pedig 1806-ban nyertek engedélyt. A család tagjai közül néhányan Torontál vármegye tisztségviselői voltak s ott építettek ki
közéleti karriert.
Az eleméri Pap család eredeti neve Derder volt, s az elekesi előnevet használta (GUDENUS 2010:
672–673). Egyik legismertebb tagja Pap Simon (1828–1892) a 19. században megyei hivatalt viselt: Torontál
vármegye törvényhatósági és közigazgatási bizottságának volt a tagja (KÁLMÁN 2011:20–25). Fia Pap
Géza (1864–1934) még fényesebb politikai karriert futott be: 1912-ben bárói rangot nyert. Pályafutásának tragikuma, hogy a titulus megszerzője nem kötött házasságot így 1934-ben vele ki is halt a család
bárói ága (uo.).
Az écskai Lázárok uradalmának története visszanyúlik a 18. század végéig, amikor is 1781 augusztusában az örmény származású Lázár Lukács (1727–1793) megvásárolta a mintegy 30 ezer holdas földterületet a kamarai birtokok bécsi árverésén. Lázárnak 217 000 forintjába került az écskai uradalom, amelyet
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csakhamar mintagazdasággá fejlesztett (NÉMETH 2011:17–52). Mindössze néhány évtized alatt az écskai
uradalom (huszonöt holdas, párját ritkító parkjával együtt) neves mintabirtok lett: a keszthelyi Georgikon
„érdemes testvérje”, „az Alföld első georgikona” – ahogyan 1817-ben Vedres István fogalmazott (uo.). A
piros kastélynak emlegetett, angol stílusú, tornyos, manzárdtetős úrilakot – amelyben Liszt is fellépett – a
birtokszerző Lázár Lukács egyik fia, Lázár Ágoston (1768–1833) építtette a 19. század elején, pontosabban 1817-ben, de ünnepélyes felavatására 1820 nyarán került sor (uo.). Másik fia, Lázár János építtette az
écskai római katolikus templomot (uo.).
A Lázár család nemcsak Écskát birtokolta, hanem (földesúri joggal bírta) Jankahidát, Bégafőt,
Lázárföldet, Zsigmondfalvát és Lukácsfalvát (BOROVSZKY 1912:546).

A magyar-örmények karrierépítése, polgárosodása,
asszimilálódása és kulturális angazsálódása Bánátban
a 19. században
A közéleti érvényesülés a Bánátba települt magyar-örményeknél általában a vagyon-, azaz birtokszerzéssel vette kezdetét, majd (városi vagy megyei) közhivatal vagy tisztség elérésével folytatódott, s a
második vagy harmadik nemzedéknél – vegyes házasság vagy örmény párválasztás révén – tovább szilárdult és erősödött a család közéleti pozíciója, társadalmi befolyása. A karrierépítésnek volt még két fontos
tartópillére: a mindenkori császárnak hazafiságból nyújtott anyagi és katonai segítség meg a közcélú jótékonykodás. Ez képezte a jellegzetes karriersémát.
Gurzó K. Enikő megállapítása szerint például „a Karátsonyiak legjelesebbjei a kor szokása szerint
nemes lelkű felajánlásaikkal vívtak ki maguknak tekintélyt és elismerést, nem pedig titáni palotáikkal,
díszes fogataikkal” (GURZÓ 2010: 31). Karrier szempontjából a Karátsonyi család bánáti ágának egyik
legsikeresebb tagja Karátsonyi László (1806–1869) volt, aki számos tisztséget töltött be Torontál megyében: a 19. század első felében a vármegye szolgabírója majd alispánja volt, később országgyűlési követe,
1848-ban, 1861-ben és 1867-ben pedig Torontál megye főispánja volt (NÉMETH 1986). Borovszky Samu
szerint „higgadt, előrelátó és megfontolt természetével igen sok jó szolgálatot tett a vármegyének” (uo.).
Életében nagy tisztelet és tekintély övezte. Halálakor a vármegye úgy rótta le iránta való kegyeletét, hogy
hat hónapi gyászt rendelt el, s az idő alatt még az ügyiratokhoz is fekete pecsétet használtak (!) (uo.).
A család tagjai közül nemcsak Karátsonyi László, hanem mások is építették közéleti karrierjüket:
Karátsonyi Lázár (1759–?) Torontál vármegye alispánja volt, majd országgyűlési követ, aki „a franciák
elleni háborúban saját költségén 100 főnyi inszurgens csapatot állított elő, azonkívül hadi célokra még
300.000 forintot adott. Jutalmul Ferenc császártól a nagyzsámi uradalmat kapta” (SISAKOS 1902: 6–8).
Amellett József főherceg vezetésével részt vett a mezőgazdaság és lótenyésztés szabályozásában, közhasznú
intézeteknek pedig gazdag alapítványokat tett (uo.). „Egyebek mellett 10 ezer forintot, vagyis egy, akkoriban jelentősnek számító summát adományozott a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Katonai Akadémiának” (GURZÓ 2010: 33).
Karátsonyi Guido (1817–1885) császári és királyi kamarás volt, valóságos belső titkos tanácsos, országgyűlési követ, birodalmi és magyar gróf, a vaskorona rend nagy keresztese (NÉMETH 1986). A család
tagjai közül Karátsonyi Géza országgyűlési képviselő volt, Karátsonyi Emánuel (1770–1840) táblabíró (GUDENUS 2010: 372–377). Karátsonyi Jenő (1861–1933) császári és királyi kamarás volt, zichyfalvi képviselő,
társelnöke a Torontál megyei munkapártnak és elnöke a közművelődési egyesületnek (GURZÓ 2010b: 37).
Az eleméri és ittebei Kissek ősei is, akárcsak a Karátsonyiak, Szamosújvárról rajzottak ki, „kik a törökök kiűzetése után szabaddá lett földterületekből hadi vagy polgári érdemeik elismeréséül a királyok által
donációkban részesültek” (SISAKOS 1902: 6–8).
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A Bánátba érkező magyar-örmények még Erdélyben átvették a magyar nyelvet és életmódot, s
az asszimiláció első hullámán már Erdélyben átestek. Ezt látszanak igazolni az egyes magyar-örmény
családok nemzedéktáblái, családfái. Példaként elegendő talán Kiss Ernő aradi vértanú családtörténetére
hivatkozni, noha a többi örmény család is hasonló folyamaton esett át a 18. század második felétől a 19.
század végéig. A környezethez és a dinamikus társadalmi folyamatokhoz való gyors alkalmazkodásról ad
hiteles képet a Kiss család kéziratos nemzedéktáblája (BOBOR 1894), amely azzal indul, hogy (az ittebei
ág családalapítója), „Fark, később Akoncz Gergely Erdélyben, Ebesfalván 1760. felvette [a] Kiss Gergely
nevet”, neje pedig az ugyancsak örmény Hankovics Anna volt. A továbbiakban azt olvassuk, hogy „a család
1760-ban nemesíttetett meg Mária Terézia Királyasszony által” (uo.). A címeres nemeslevelet voltaképpen a három testvér – egyébként erzsébetvárosi kereskedő – Gergely, Lukács és Jakab érdemelték ki 1760.
október 7-én (GUDENUS 2010: 389–390). Érdekes, s a török világ emlékét idézi, hogy a család eredeti
neve, amely Ázád volt, törökül Zádeként maradt fenn (uo.). A névmagyarosítás ténye már a család bizonyos fokú asszimilációjáról tanúskodik, s talán nem véletlen egybeesése a dolgoknak, hogy a három fivér
a nemesség megszerzésének évében magyarosította nevét.
Kiss Gergely gyermekei, Izsák, Miklós és Mária az 1780-as években rajzottak ki azután Bánátba, s
kerestek ott boldogulást (uo. 390–393). Mindhárman magyar-örményt választottak élettársul: Kiss Izsák
Issekutz Máriát vette feleségül, Kiss Miklós Issekutz Katalint, Kiss Mária pedig az ugyancsak örmény Dániel Lukácshoz ment férjhez (uo.). Az ő gyerekeik (azaz Kiss Gergely unokái) már nem tartották magukat
teljes egészében a magyar-örmény párválasztáshoz: Kiss Izsák fia, Ágoston poeni Bogdanovits Annát vette
feleségül, Kiss Miklós fia, Antal pedig Lenhard Katalint (BOBOR 1894). Ezzel már a 18. század utolsó
éveiben, illetve a 19. század legelején kezdetét vették a családban a vegyes házasságok. Igaz ugyan, hogy a
Kissek a 19. század végéig a magyar-örmény családok közül rokoni kapcsolatokat építettek ki a Capdebo,
a Dániel, a Csiky, a Jakabffy, a Novák, a Simay, a Lászlóffy, a Karátsonyi, a Gyertyánffy, a Kövér és a
Patrubány családdal, ám ugyanakkor, a vegyes házasságok révén rokonságba kerültek nem örményekkel
is: a Somoskeőyekkel, az Iszayakkal, a Thucsikokkal, a Dukákkal, a Szentiványakkal, a Koronghyakkal, a
Beniczkyekkel, a Rónayakkal, a Schulpekkal, a Béldyekkel, a Farkasokkal, a Tomkákkal, a Bayerokkal, a
Boborokkal, a Csávossyakkal stb. (uo.). Ezek a nem örmény relációk tanúskodnak legszemléltetőbben a
Kiss család tagjainak többnemzetiségű környezetükbe való besimulásáról a 19. század második felében,
a rokoni kapcsolatok révén pedig bánáti érvényesülésükről is.
Az örmény anyanyelv a Bánátba érkező családoknál még a 18. század végén is fennmaradt, s minden
valószínűség szerint a 19. században is egy ideig. Kiss Ernő aradi vértanú hagyatékában maradt fenn egy
1779 decemberéből származó, Kiss Izsákhoz (Elemér és Ittebe szerzőjéhez) címzett (örmény nyelven
írt) levél (PAVLOV 2010: 20–22), amely erről tesz tanúságot. A levélíró Izsákot még Szehagnak, Miklóst
Nigolnak, Pétert Bedrosznak, Jánost Ohannak, Kristófot pedig Chacshignak nevezi (uo.).
Az örmény hagyományokhoz való ragaszkodás az életvitelen, a népviseleten és a vallásosságon keresztül tükröződött. A Kiss család vonatkozásában ezt néhány példával támaszthatjuk alá. A családtagok mély
vallásosságát és jótékonykodását igazolja, hogy pl. 1789 karácsonyán „szigorúan megtartották a szokásokat, különösen azokat, amelyek Krisztus születéséhez kapcsolódtak. A család azokban a napokban együtt
volt. [Kiss] Izsák felesége meglátogatta a falu apraját, és különféle csomagokkal ajándékozta meg őket”
(PAVLOV 2010: 23). A pravoszláv karácsony alkalmával is Eleméren a család nőtagjai, a 18. század végén
hagyományosan ajándékokat osztottak a szerb gyerekeknek (uo.). Bogdanovits Anna (?–1805) és Kiss
Ágoston (?–1800) esküvőjén, 1795 nyarán Temesvárott, az ifjú pár hatfogatos hintóban érkezett a templom elé, s „a kíséretben néhány lovas magyar és örmény népviseletben volt” (uo. 29). 1797-ben az eleméri
kastély építésekor Kiss Ágoston anyja kérésére „az első emeleti egyik teremből családi kápolnát alakíttatott
ki, s egy ismeretlen temesvári festőtől megrendelték Szent Ágoston képét is” (uo. 31).
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1799-ben, Kiss Ernő (a későbbi aradi vértanú) születésekor, Temesvárott „a nagyszámú örmény
gyülekezet a kicsi Ernőnek egy régi örmény kardot ajándékozott, amely arannyal és drágakövekkel volt díszítve. Ernő ettől a kardtól sohasem vált meg” (uo. 38). Szalkai, egykori eleméri római katolikus plébános
feljegyzései szerint a 19. század elején Kiss Ernő gyermekként nagy érdeklődést mutatott a hittan iránt (uo.
48). „Már hatéves korában a Biblia egyes szakaszait fejből tudta. Különösen a vasárnapokat szerette, amikor
Szalkaival a becskereki templomban az orgonazenét hallgatta” (uo.). Ernő vallásosságáról írja Pavlov korabeli
egyházi feljegyzések nyomán, hogy „kicsi korától fogva vallásos szellemben nevelték és ez szinte elbűvölt
őt. […] A kastélyban mindig jelen volt a pap. Ernő vallásossága határos volt a misztikával” (uo. 82).
1815 tavaszán, Kiss Gergely (?–1815) ittebei temetésén „részt vettek a vármegye jelentős személyiségei, valamint Temesvár örmény származású küldöttsége is. A halottól az alispán búcsúzott el, majd örmény
szertartás szerint temették el az elhunytat” (uo. 61). 1823-ban, amikor a Vedres István szegedi „inzsellér”
látogatást tett a Kissek eleméri kastélyában, elragadtatással emlékezett meg annak belteréről és berendezéséről, hangsúlyozva, hogy a családi könyvtár „ritka példányszámú könyveivel a leggazdagabb és legértékesebb könyvtárak közé tartozik Dél-Magyarországon”, s hogy a házigazda nagy büszkeséggel mutatta
meg neki „a kis példányszámú örmény nyelven írt könyveket” (uo. 76).
1844-ben Nepomuki Szent János ünnepe Eleméren „körmenettel kezdődött a kastély gyönyörű parkjában, majd folytatta útját a kastély keleti bejáratán át az akácfákkal szegélyezett hűvös sétányokon. Végül a
menet a kőhídon át eljutott a kápolnáig. Itt szentmisét mutattak be. A mise után a körmenet ugyanazon az
úton tért vissza a faluba” (uo. 94). 1847 őszén építtette meg Kiss Ernő az eleméri római katolikus templomot,
amelyet előbb Szent Ernesztina nevére, majd 1867-ben Szent Ágoston tiszteletére szenteltek (uo. 96).
Fölöttébb érdekes, hogy 1849 októberében az aradi várfogságból Kiss Ernő (akinek egykor dajkája
ugyan magyar, de nevelőapja, Löwen Ernő báró magas rangú osztrák tiszt volt) német nyelven levelezett
leányaival (uo. 106).
Bánátból egyébként több örmény honvéd és két örmény vértanú származott: Kiss Ernő és Lázár Vilmos
(1817–1849) (BONA 1995: 8–17). Az előbbinek 1906 és 1918 között szobra is állt Nagybecskerek központjában, a színház előtti téren, a másik pedig néhány évvel ezelőtt kapott emléktáblát a nagybecskereki római
katolikus templom belterében (NÉMETH 2011a: 7).
A Dánielek közül (a kanaki) Dániel László közéleti szereplése érdemel figyelmet a 19. század második
felében. 1887-ben Torontál vármegye főjegyzője volt, 1891-től Torontál megye alispánja, 1896–97-ben
pedig Nógrád megyei főispán meg országgyűlési képviselő (NÉMETH 2008: 26–28).
Az écskai Lukácsok közül Lázár János Torontál vármegye alispánja volt, aki 1808-ban 5000 forintos
alapítványt tett a Ludovika Akadémia javára. A család tagjai közül néhányan a katonai pályán érvényesültek: Lázár Zsigmond csász. kir. vezérőrnagy volt, császári kamarás, a lipótrend lovagja (BOROVSZKY
1912: 546).
Az érkező örmények a 18. század végén már magyarul beszéltek, s kivételnek számított az örmény
nyelvű korrespondencia, az örmény nyelvű családi feljegyzések stb. Viseletükhöz, életvitelükhöz és szokásaikhoz egy ideig még hűek maradtak, s a 19. század folyamán közöttük még erős volt a családi-közösségi
összetartás, amely túlnyomórészt az örmények egymás közötti házasságaiban meg a szoros rokoni kapcsolattartásban mutatkozott meg. A 19. század vége felé (a megváltozott társadalmi-szociális körülmények
hatására) már kifejezettebb lett az asszimiláció, és a vegyes házasságok kötése sem számított kivételnek.
„Bár kezdetben tartották a kapcsolatot az erdélyi kolóniákkal, azonban a sokszor magyar nemesi családokkal kötött vegyes házasságban született utódok (mintegy két-három tucat családról van szó)
egyre inkább eltávolodtak, nem tanultak meg örményül, neveiket magyarosították (főleg a -ffy végződés
volt népszerű: Jakabffy, Bogdánffy, Mártonffy, Gyertyánffy). […] Nem meglepő, de azt is mutatja, hogy az
anyanyelv megőrzésére csak ott van lehetőség, ahol nagyobb közösség él egy tömbben. A Dél-Alföldön és
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azokban a nagyvárosokban, ahová korábban jelentős örmény elvándorlás történt, nyelvüket és vallásukat
elvesztették az örmények. […] A vallási asszimiláció legfőbb oka az örmény katolikus hitközségekből való
elvándorlás volt. Mivel kötelező volt valamely egyházhoz tartozni, az elköltöző családok a római katolikus
egyház híveivé váltak” (TÓTH 2006).
A Bánátba települt magyar-örmények (viszonylag sokáig, csaknem a 19. század végéig) megtartották
értékrendjüket és életmódjukat (sőt az 1870-es évekig jellegzetes viseletüket is), életstílus vonatkozásában
azonban szinte azonnal akalmazkodtak környezetükhöz.
Miután az állatkereskedelem a 19. század második felében a mezőgazdasági termelés fejlesztése
következtében teret vesztett, többen értelmiségi pályán kerestek érvényesülési és megélhetési lehetőséget.
„Megindult az örmények beáramlása a közpályákra. A gazdasági életben betöltött pozícióikat (melyet zsidó,
német és más polgárosodó elemek vettek át) lassan átkonvertálták politikai, kulturális, kapcsolati tőkévé.
A legtöbb örmény család anyagilag megengedhette magának gyermekei taníttatását. Mivel általános volt
körükben a gyermekek magas száma, azok, akik nem örökölték az apa egzisztenciáját (földbirtok, gyógyszertár stb.), közpályára kerültek. A vármegyék közül Torontálban a Gyertyánfffyak, Dánielek, KrassóSzörényben a Jakabffyak, Bács-Bodrog megyében a Karátsonyiak vezető tisztségeket töltöttek be. […] Az
örménység vallásához erősen ragaszkodott, és a XX. századra döntően a vallás jelentette az örmény etnikai
tudatot. […] Magyar-örmények közé sorolhatjuk azokat is, akik már sem nyelvükben, sem vallásukban
nem vallották magukat örménynek, de kultúrájuk, származásuk és rokoni kapcsolataik összekötötték őket.
[…] A nagy többség elaprózódó birtokából megélni nem tudván a fizetett közpályák felé orientálódott”
(uo.). E magyar-örmények karriersémája azt mutatja, hogy csaknem kizárólag jogi végzettségűek voltak,
végigjárták a megyei adminisztráció hierarchiájának szinte minden lépcsőfokát, s több esetben az országgyűlési képviselőségig vitték, tipikus dzsentri életmódot folytatva. „Az örmények általában vegyes nemzetiségű kerületekben, kormánypárti programmal jutottak be az országgyűlésbe” (TÓTH 2006).
A 19. század végéig a bánáti örmények csaknem teljesen asszimilálódtak. Ezt a folyamatot pedig csak
meggyorsították az időközben kötött vegyes házasságok.
Kultúrakedvelő s a művelődési rendezvényeket, kezdeményezéseket és megmozdulásokat bőkezűen
támogató személyek voltak a bánáti magyar-örmények. A művelődési életben is jelen voltak: különféle
kulturális rendezvényeket szerveztek, pártfogolták a művelődési élet csaknem minden megmozdulását.
Ezt elegendő csupán néhány figyelemfelkeltő példával alátámasztani.
Az écskai Lázár Ágoston kastélyavató ünnepségén, 1820-ban a híres zongoravirtuózt, az akkor még csodagyerekének számító Liszt Ferencet léptette fel illusztris vendégei előtt. 1820. augusztus 31-én délután Esterházy herceg a kastély nagytermében koncertet szervezett (PAVLOV 1992: 137–234), azon mutatkozott be a
kilencéves Liszt Ferenc. Liszt Esterházy hercegék kíséretében érkezett Écskára, és virtuóz zongorajátékával
igencsak meglepte az egybegyűlt vendégsereget. A kis Liszt játékát a közönség vastapssal jutalmazta, és a
koncert után többen siettek gratulálni a kis zongoristának meg Esterházynak is (uo.). Gazdag Ervin írja,
hogy „még két év múlva is e kétnapos rendezvényről meséltek a faluban” (GAZDAG 2010: 177–229).
Karátsonyi László nevéhez fűződik egy nemrég felfedezett fontos zenetörténeti tény: minden idők
egyik legnagyobb zongoravirtuóza s a 19. század egyik legjelentősebb zeneszerzője, Liszt Ferenc (1811–
1886) 1846-ban egy ízben nála koncertezett, Nagybecskerek megyei nagybirtokosok előtt (NÉMETH
2011: 17–25). Erre akkor került sor, amikor Liszt 1846 októberének elején magyarországi hangversenykörútra indult (Pest, Szekszárd, Nádasd, Pécs, Temesvár, Bánlak, Arad, Lugos, Nagyszeben, Kolozsvár és
Nagyenyed) (uo.). Erre egy másik családtag, Karátsonyi Guidó (Gedő) közbenjárására kerülhetett sor, aki
Liszet elkísérte délvidéki hangversenykörútjára (uo.).
Ugyancsak a beodrai Karátsonyi családhoz fűződik Munkácsy Mihály (1844–1900) jeles magyar
festőművész egykori beodrai látogatása is (KOVÁCS 2005). Ott „többször járt Szamossy Elek festő és
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restaurátor inasaként. Szamossy ugyanis rendszeres látogatója volt a Karátsonyi családnak. Az újabbnál újabb portrék festésén kívül a régiek restaurálását is végeznie kellett, ezért természetesen az inasát
is magával vitte” (uo.). Munkácsy beodrai látogatásáról az alábbaiakat jegyezte fel: „A kastély konyháját
rajzoltam, amint jönnek a koldusok heti alamizsna-osztásra. A parkban is dolgoztam, de mihelyt lépteket hallottam, úgy elbújtam mint a nyúl. Egyszer, egy menekülés közben a kastély úrnőjébe botlottam.
A jó asszony látva végtelen zavaromat, megszólított s érdeklődést tanúsított vázlataim iránt. Ezután már
jobban éreztem magam a kastélyban, berzenkedő önérzetem le volt cirógatva. Jó dolgom volt Beodrán. A
mészárosné – minden tisztelettel legyen mondva – jól megtermett, csinos, szőke menyecske volt, kedve
csak úgy harsogott ki belőle. Engem meg tömött, csordultig rakta tányéromat az ebédnél, heti egy forint
ötven krajcárért. Lerajzoltam a gazdát is, a feleségét is” (ANONIM 2002).
Karátsonyi Guido jelentős adományokkal támogatott különböző alapítványokat és a Magyar Tudományos Akadémiát (SISAKOS 1902: 6–8). 1881-ben országos népszerűségre tett szert az „erénydíj” alapításával, amelyet – francia mintára – a vagyontalan, de jó erkölcsű leányok kiházasítására hozott létre (uo.).
Mint Gurzó K. Enikő írja, „némelyek őt tartják a 19. század egyik legnagyobb művészetpártolójának. […]
Mecénási tevékenységének köszönhetően a magyar irodalom számos jeles alkotása született meg. Arany
Jánosnak is a Karátsonyi-jutalmat ajánlotta fel az MTA azért, hogy lefordítsa Arisztophanész komédiáit.
A remekművek tehát közvetetten Guidónak tulajdoníthatóan jelentek meg 1880-ban” (GURZÓ 2010a:
52–53).
A becskereki Gyertyánffyaknak köszönhetően lett a 19. század első felében Nagybecskereknek, Torontál megye egykori székhelyének színháza – ez volt az első vajdasági kőszínház. A család 1839-től létező magánszínháza adósság miatt került át a szabadságharc kitörése előtt a város tulajdonába (NÉMETH
2011a: 7).
Az eleméri Kissek kastélya is (a 18. század végétől) több jelentős művelődési rendezvény színhelye
volt, amelyet neves írók, művészek és közéleti személyiségek tiszteltek meg látogatásukkal. 1789 telén
Eleméren nagyszabású korcsolyaversenyeket szerveztek, amelyen „30 versenyző vett részt Bécsből, Budapestről, Szegedről és Temesvárról. A vendégek között híres korcsolyabajnokok is voltak” (PAVLOV 2010:
23). A 18. század végétől az eleméri birtokon számos vadászatot, vadászkutya-versenyt, „téli találkozót”,
szánversenyt, biliárdtornát, teniszversenyt, tekeversenyt, kutyakiállítást, de háztartási meg szabás-varrás
tanfolyamokat is szerveztek (uo. 33–60).
Az egyik legemlékezetesebb rendezvényre 1833. július 13-án került sor, amikor Kiss Ernő születésnapján, 1833-ban az eleméri kastélyban vendégszerepelt a Temesvári Színház a Nyáréji álom című darabbal (uo. 86).
Az eleméri kastély egykori jeles látogatói között volt Benjamin Constant de Rebecque (1767–1830)
francia politikus, író és filozófus, Friedrich Jacobi (1743–1819) német filozófus és költő, Christoph Martin
Wieland (1733–1813) német író és költő, Friedrich Gottlieb Klopstock (1724–1803) vallásos verseiről híres
német költő, Heinrich Friedrich Stein (1757–1831) báró, német kereskedelmi miniszter, Daniel Konstantin (1798–1873) jeles portréfestő, Jan Kubelik (1880–1940) híres hegedűművész, Andrássy Tivadar
(1857–1905) festő, Lauka Gusztáv (1818–1902) író és mások (Uo. 11–112).
A főként marhakereskedelemből meggazdagodott, császári hadiszállítóként is megbecsült bánáti
magyar-örmények a 18. század végén alapozták meg uradalmaikat, amelyekre megfelelő számú munkaerőt is telepítettek, s így indulhatott el – a török kiűzése utáni kietlen, mocsaras és egészségtelen vidéken
– egy lassú, fokozatos gazdasági fejlődés, amely a 19. század első felében már nagyobb lendületet adott
a művelődési élet kibontakozásának is. A bánáti örmény családoknak a 18. század végén és a 19. század
elején úttörő szerep jutott a mocsarak lecsapolásában, az utak rendezésében meg a korszerű mezőgazdasági termelés megszervezésében, ám a 19. század második felétől, a mezőgazdasági termelés mind
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nagyobb térhódításával s a szarvasmarha-tenyésztés és marhakereskedelem háttérbe szorulásával a bánáti magyar-örmény családoknál is bizonyos „életviteli szerkezetváltás” állt be. A nagybirtokok jövedelme
már nem hozott gyors és látványos jövedelmet, inkább csak társadalmi, azaz közéleti tekintélyt, amelyet
a bánáti magyar-örmény családok vegyes házasságaik meg jótékonykodásuk révén csak növeltek. A 19.
század második felétől náluk kitapintható volt a közéleti pályák felé való fordulás, amely a fokozott asszimilációval és polgárosodással párhuzamosan folyt. Különösen a jogi pálya nyújtott akkortájt érvényesülési lehetőséget a számukra, s főként annak köszönhetően épültek be a bánáti magyar-örmény családok
rátermettebb tagjai Torontál vármegye adminisztrációjába. Ott tehetségük révén felkapaszkodtak a hivatali létra minden fokára, az aljegyzőtől a főispánig. Egyesek eljutottak az országgyűlési képviselőségig,
sőt miniszteri széket is kaptak. Nélkülük Bánát 19. századi fejlődése mindenképpen lassúbb ütemű s más
irányú lett volna, művelődési élete pedig érezhetőbben szegényebb.
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Major Gyöngyi138
n
A nemzet és a gazdaság fogalmak a nemzetgazdaság fogalomban érnek össze és mutatják
meg lehetséges viszonylatukat. Ebben a tanulmányban azt szeretnénk körüljárni, hogy ez a
viszonylat milyen értelmezésben jelent meg az európai kultúrában, és milyen értelmezése
tekinthető érvényesnek az azóta gyökeresen megváltozott világgazdasági környezetben. Az
érdekérvényesítéséhez használt és használható eszközrendszer versenyképességét, a döntésmechanizmusok gazdaságtól való függőségét vizsgáljuk.
A gazdaság mindenkor a hatalom alapja volt, de a felgyorsult gazdasági környezet, a
jelentősen növekvő árucsere-forgalom hatalmi újrastrukturálási potenciálja egyre kifejezettebbé és közvetlenebbé vált. Míg korábban sikeres lehetett egy nemzetállam érdekképviselete a nemzetközi színtéren, az önmagukat függetlenként értelmező országok között, vagy
éppen az országok és a nemzetek fölötti érdekközösségek között olyan új függelmi viszonyok jöttek létre, melyek tisztán gazdasági természetűek. Megfelelő gazdasági potenciállal
bármely ország megvásárolhatóvá vagy éppen zsarolhatóvá vált.
Kulcsszavak: nemzet, gazdaság, növekedés, hatalom

n
„Mert önmagunk értékelése önértéket tételez fel; és oly személyben, aki igaz értéke tudatában van,
vagy nincsen büszkeség, vagy igaz és nemes büszkeség él benne. Hasonlóképpen, az önmegvetés önnön
alantosságunkat vagy fogyatékos voltunkat tételezi fel; s lehet vagy jogos szerénység, vagy jogosulatlan alázat. Ám annyi bizonyos, hogy bárki legyen is büszke, valamire kell büszkének lennie.”
(Lord Shaftesbury)

1. Önérdek és nemzet
A nemzetgazdaság mint egységes gazdasági érdekközösség a XVIII–XIX. század nemzeteszményéhez
kötődik. Egy lényegében egységes nemzetállamot feltételez, melyben a nemzet tagjainak érdeke nagymértékben azonos irányba mutat, és ezen érdekek eredőjét a nemzetet tartalmazó országhatárokon kívül az
államhatalom képvisel és érvényesít. Mindez az elképzelés a birodalmi eszmét követte, mely egészen más
szerveződésű volt. A birodalomban az azt megjelenítő uralkodó a mindent meghatározó legális tényező,
a birodalom tagjai pedig azáltal nyerik el legalitásukat, amennyiben követik az uralkodót, és szolgálják az
uralkodó által képviselt érdekrendszert.
„A munka termelőereje terén mutatkozó”139 fejlődéssel azonban az uralkodói eszménnyel szemben
egyre inkább legalizálódtak önállósodó gazdasági érdekek, mígnem egy országon belül az egyes ember
érdekének figyelembevétele polgárjogot nyert. „A tőkést kizárólag a saját egyéni profitjának a szempont138 Educons Egyetem, Sport és Turizmus Kar, Újvidék
139 Adam Smith megfogalmazására utalva. 1992. 15.
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ja vezérli, amikor arról dönt, hogy tőkéjét a mezőgazdaságban, az iparban, a nagykereskedés valamelyik
ágában vagy a kiskereskedelemben foglalkoztassa-e. Eszébe sem jutnak olyan meggondolások, hogy tőkéje aszerint, amint az egyik vagy a másik területen foglalkoztatja, igen különböző mértékben növelheti a
társadalom évi össztermelésének az értékét.”140
Innentől nem egy uralkodó által kifejezett érdek működtet egy teljes országot, hanem egy államhatalom igyekszik közvetlen és közvetett eszközökkel141 olyan módon befolyásolni az ország gazdasági szereplőit, hogy azok egyéni érdekei minél inkább összhangba hozhatók legyenek a teljes nemzet
működőképességének megőrzési szándékával.142 Mindenekelőtt azonban ez csak egy általános elv, mert
természetesen a nemzet azon tagjai, akiknek gazdasági tevékenysége, s ezáltal gazdasági érdekszférája
túlnyúlt az országhatárokon, bármikor kerülhettek olyan helyzetbe, mely helyzet képviselete a nemzetállam kompetenciáján kívül esett, illetve a nemzetállam is érvényesíthetett olyan szabályozókat, amik a
nemzet adott tagjának az országhatárokon kívülre eső érdekeit sértette. Ettől függetlenül a nemzetgazdaság
lényegében egységes érdekközösségként értelmezése a XIX. század végéig általában érvényesnek tekinthető. Azonban főként a nemzetgazdasági érdekeken növekvő gyarmatbirodalmak alkalmat adtak olyan
volumenű egyéni vagy csoportérdekek érvényesülésére, melyek adott esetben meghaladták egy kisebb,
vagy akár egy közepes ország gazdasági erejét, majd ezek az önállósodott érdekek a gyarmatbirodalmak
széthullásával teljesen leváltak minden nemzeti kötődésről, s nemzetek feletti önálló életet kezdtek. Ez a
folyamat ugyanakkor egybeesett a világgazdaság összvolumenének a tudományos-technikai forradalom
következtében megvalósuló rohamos emelkedésével, fogyasztási növekedéssel és a teljes föld lakosságát
tekintve jelentős lélekszám-növekedéssel. Most a gazdasági növekedés új korszákára van szükség – állítják
mainstream körökben is. Olyan növekedésre, amely erőteljes, ugyanakkor társadalmilag és környezetileg
egyaránt fenntartható.143
Kérdés azonban, hogy fenntartható-e növekedés elve, a növekedés elvén működő gazdasági (civilizációs) modell?

2. Öncélú növekedés (?)
Különös módon egyre jobban felhívja magára a figyelmet mind a közgazdász szakmán belül, mind a
laikusok irányába folyó kommunikációban egy belső ellentmondás. Nevezetesen a szakma akár kifelé, akár
befelé kizárólag gazdasági növekedésről hajlandó kommunikálni, ha a jelenlegi válság megoldási lehetőségei kerülnek napirendre. „Az 1990-es évek elejétől jó néhány közgazdász paradox módon az ökológiai
problémákra is a gazdasági növekedést kínálja gyógyírként.”144
Jóllehet mindenki által ismert tény, hogy egyrészt a gazdaság már jelenlegi méretével is folyamatos
ökológiai veszélyforrás, másrészt legalább a II. világháború óta lényegében tanult (társadalmi) szükségleteket elégít ki. Ennek az ellentmondásnak talán kissé durva, de legalább érzékletes megfogalmazása a
140 Uo. 372.
141 „A céhtörvények pedig kevesebb akadályt gördítenek a tőkének, mint a munkának az egyik helyről a másikra való szabad
áramlása útjába. A mezővárosokban mindenütt sokkal könnyebben szerez a gazdag ember jogot arra, hogy kereskedjen,
mint a szegény kézműves arra, hogy dolgozzon bennük.” Smith, A. 1992. 146.
142 „…mert civilizált társadalomban állandóan nagy tömegű ember együttműködésére és segítségére van szükség… Az embernek szüksége van felebaráti segítségre, de ezt hiába várja pusztán a jóindulatuktól. Sokkal valószínűbb, hogy célhoz ér, ha
önzésüket nyergeli meg a maga javára és meggyőzi őket, hogy saját előnyükre cselekszenek, ha megteszik azt, amit kíván
tőlük.” Uo. 24.
143 Lásd: WCED, 1987
144 Pataki, Gy.–Takács-Sánta, A., 2004. 11.

232

TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK

Maj or

Gyöng y i

következőképpen hangzik: Ugyan minek kellene növekednie annak a gazdaságnak, amelyik egyébként is
túlnyomó többségében szükségtelen „kacatokat” termel, ráadásul puszta működésével is, de még inkább
növekedésével alapvetően veszélyezteti saját életterünket?
Kétségtelenül kihagyhatatlan tényező a világgazdaság hagyományos modelljéből a növekedés145, hiszen
ebben a modellben maga a megmaradás (stabilitás) is csak növekedés mellett képzelhető el. Azonban ez
az elv és annak erőltetése egyre inkább hasonlít egy vezetőjét vesztett, elszabadult gőzmozdonyhoz, ami
a megfelelően racionális irányítás hiányában öntörvényűvé válik, és többé nem szolgálja az azt létrehozó
akaratot, hanem kénytelen az akarat a megmaradt energiáit az elszabadult rendszer által okozható károk
elleni védekezésre mozgósítani. „»Anything goes« (bármit megtehetsz) – vallja a növekedésorientált
gazdaság morálisan kényelmes szlogenje, mert ebből számára az is következik, hogy minden el is adható.
Amennyiben a növekedésnek jól meghatározott a célja, annyiban e cél megvalósulása egyben korlátot is
állít. A növekvő hatalom és a zsugorodó cél öncélú és ellenőrizhetetlen növekedésre vezet, ami éppoly
bizonyosan teszi tönkre a morális és a társadalmi rendet, mint ahogy az ökológiait rombolja.”146

3. Növekedés és hatalom
Mindenekelőtt látni kell, hogy legalább a Római Birodalom óta az európai, illetve az európaiból elszármazó kultúrákban a hatalomgyakorlás tisztán gazdasági alapú.147 Ebből következően pedig amennyiben
a gazdasági működés alapvető strukturális változásokon megy át, az mindenkor hatalmi újrafelosztáshoz
vezet. Tehát a mindenkori hatalomnak a gazdaság átstrukturálódása soha nem érdeke, következésképp
utolsó leheletéig védi a hatalmát biztosító formációt. Ezt a szándékát pedig jelentősen tudja támogatni,
hisz kezében a hatalom.148 „A kínálati oldalon a technokrata szcientizmus kinyilatkoztatja a végtelen
növekedés lehetőségét, és egy olyan redukcionista, mechanisztikus filozófiát prédikál, amely – kutatási programokban elért minden sikere ellenére is – világnézetként súlyos hiányosságoktól szenved. Mint
kutatási program rendkívül hatékonyan terjeszti ki a hatalmat és a kontrollt, világnézetként viszont nem
hagy teret a cél, a rendeltetés kérdésének, nem is beszélve bármi olyan megkülönböztetésről, ami a jó és
a rossz célok közötti különbséget feszegetné.”149
Eltekintve a megelőző korok elemzésétől, a vas tömeges alkalmazása tekinthető olyan technológiai váltásnak, ami mind egy adott földterület eltartóképességének, mind egy közösség hadi potenciáljának növekedésében jelentős növekedést tett lehetővé. A közösségek lélekszámának felduzzadása és ezzel
együtt a haderőben a hatékony vaseszközökkel felfegyverzett katonaság létszámának jelentős emelkedése
áthangsúlyozta az uralmi gyakorlatot. Az uralom biztosításában addig sem volt elhanyagolható tényező
a rendelkezésre álló erő, azonban korábban sokkal jelentősebb súllyal tudott érvényesülni a társadalom
szakrális rendjének tekintélyi szabályozása.
145
146
147
148

A közgazdászok figyelme csakis valaminek (profit, jövedelem, jelenérték stb.) a maximalizálására irányul(hat).
Hirsch, F.: Social Limits to Growth; Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1976. Idézi: Daly, H. E. 2012. 63.
„Hobbes szerint a gazdaság hatalom.” Hobbes gondolatát idézi és továbbgondolja A. Smith. Lásd i. m. 40.
„Ricardo idejében másról sem beszéltek, intrikáltak a földbirtokosok a parlamentben, mint hogy hogyan tudnák megvédeni jólétüket, gazdagságukat a külföldi gabonabehozatallal szemben. A napóleoni háborúk alatt ugyanis a búzaárak az
égig szöktek, nem kis részben a császár által meghirdetett embargó miatt, és a földbirtokosok attól tartottak, hogy a béke
beköszöntével jelentős árzuhanás következik be. A szemközti padsorokban viszont ott ült a feltörekvő polgárság, az ipari
forradalom alatt megerősödött burzsoázia. Ők szívesen látták volna az élelmiszerek áresését, hogy kevesebb bért kelljen
fizetniük alkalmazottaiknak. A lobbizásból a földbirtokosok kerültek ki győztesen. A parlament 1815-ben olyan törvényt
szavazott meg, amely megtiltotta, hogy egy bizonyos áron alul gabonát importáljanak Angliába. Így gyakorlatilag egyfajta
monopóliumot biztosítottak a birtokos osztálynak. Ezek az ún. Gabonatörvények.” Buchholz, T. G. 1998, 89.o
149 Daly, H. E. 2012. 63.
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A hatalom erőcentrikussá válása törvényszerűen indított el egy vissza nem fordítható visszacsatolási
folyamatot, ami a társadalom minden dimenziójában a „növekedést” tette elsődleges érdekké. „Így tehát
az ember olyan mértékben gazdag vagy szegény, amilyen mennyiségben mások munkája felett rendelkezhetik vagy azt meg tudja vásárolni.”150 A hatalomnak akár a külső, akár a belső ellenséggel szemben
csakis a növekedés folyamatos fenntartásával maradt lehetősége pozícióját megtartani, illetve a hatalom
aspiránsainak is egyetlen esélyük a nagyobb erő összpontosítása maradt. Ebből következően elsődleges
szemponttá vált a közösség létszámának növelése, a létszám növeléséhez kapcsolódóan pedig növekednie
kellett a nagyobb létszámot eltartani képes földterületnek, a földterületet hatékonyan megművelni képes
eszközök minőségének és mennyiségének, mindezek vonzatában pedig a védelem ellátására vagy a területszerző hadjáratokban helytállni képes hadsereg méretének és ellátottságának növelése.151
A vaskorban elindult tömegesedési folyamat hatása napjainkig tart, és eredményeként Európában ma
már nem található olyan terület, mely valamilyen mértékben ne lenne művelés alá vonva, a mezőgazdasági
és ipari termelés az egyre „korszerűbb” technológiáknak köszönhetően olyan szintekre fejlődött, amelyek
a még megmaradt ökoszisztéma létét veszélyeztetik, és általában a környezet olyan arányban művivé vált,
ami felszámolta az évmilliók alatt kialakult természetes egyensúlyi rendszereket, s helyébe az ember által
konstruált, mesterségesen fenntartott és kényszerített kényes egyensúlyok jelentek meg. A teljes emberi
jelenségrendszer, minden vonzatával együtt, telítődési tüneteket mutat, akár az elért anyagi színvonalon a
népesség eltarthatóságának, akár a nehezen biztosítható egyensúlyok vonatkozásában. Mindebből következően a tömegnövekedésre alapított hatalomgyakorlás elve tovább nem tartható. „A növekedés határai
fenyegetik a hagyományos érdek- és hatalmi struktúrákat, mi több, fenyegeti azokat az értékstruktúrákat,
amelyek alapján sokan az egész életüket berendezték… Az örökmozgóba vetett hit feladása fontos lépés volt
az ember valódi helyzetének felismerésében. Ugyanakkor lényeges, hogy a »főáramú« közgazdászok sosem
adták föl ezt a hitüket és nem fogadták el a termodinamika második törvényének jelentőségét a gazdasági
folyamatokra nézvést; de nem is tehettek másként a piacgazdaság főpapjainak pozíciójában.”152
Ilyen módon a XX. század elejére a nemzetállam, illetve ezen belül a nemzetgazdaság fogalma is
érvényét vesztette, és csak szimbolikusan értelmezhető. „A globalizáció aktívan aláássa a nemzetek azon
képességét, hogy tovább kezeljék saját problémáikat a túlnépesedés, az igazságtalan elosztás, a munkanélküliség és az externális költségek terén. A globalizáció sok, többé-kevésbé kezelhető nemzeti problémát
egyetlen kezelhetetlen globális problémává alakít át.”153

4. Hatalom és transznacionalitás
A korábbi realitásként funkcionáló nemzetállamok mai utódaiban általánosan mély tudati szakadék
tátong az önmagukat a nemzetállam tagjaiként identifikáló állampolgárok tudata és a valós gazdasági
viszonyrendszer között. Az átlagpolgár semmiféle fogalommal nem rendelkezik arról, hogy saját kormánya, saját nemzetgazdasága a valóságban milyen kitettségekkel néz szembe, miféle érdekek érvényesül150 Smith, A. 1992. 39.
151 Ennek az elvnek a kizárólagossá váló sikeressége jól követhető a Római Birodalom történetén. Különösen markáns szemelvényként említhető Julius Caesar könyve, A gall háború. (Julius Caesar, 1994.) Ebben a műben pontosan követhető, hogy a
matematikai pontossággal megszervezett római hadsereg, az utánpótlásvonalak egzakt biztosításával, a pontosan számolt
élelmiszerigény fedezésével, a felderítés adatai szerint meghatározott erőfölénnyel, a kor szintjén legfejlettebbnek számító
hadifelszereléssel gyakorlatilag elsöprő fölényt birtokolt, és a tradicionális mintájú társadalmi szerveződésben élő gallok
minden hősiességükkel együtt is teljesen esélytelenek maradtak.
152 Cook, 1982. 198.
153 Daly, H. E. 1999. 23.
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nek a valós gazdasági döntésekben, mégpedig főként azért, mert a napi megélhetés szintjén tájoló ember
fogalmat sem tud alkotni arról, hogy a sokszor országnyi erőforrás fölött rendelkező koncentrált nemzetek
fölötti gazdasági érdekek érvényesítése milyen célokat tűz ki, milyen döntésmechanizmusokat működtet,
milyen eszközrendszert használ és használhat érdekérvényesítéséhez.
Általában van egy törekvés arra nézve, hogy a nyilvános kommunikáció megőrizze azt a látszatot,
mintha egy államnak lehetősége lenne az állam hagyományos értelemben vett tagjainak, az állampolgároknak az érdekérvényesítésére. Jelen állapotban ez még többé-kevésbé általánosnak nevezhető érdek. Az
államok feladata ugyanis megőrizni az ország gazdasági működőképességét, minekutána a külső és sok
esetben döntővé vált gazdasági érdekérvényesítés is csak működő gazdaságon tud eredményes lenni. A
hagyományos államstruktúra pedig a hagyományos nemzetgazdasági eszmény látszatának fenntartásával
tudja mind a korábbi viszonyokból örökölt értékelveken szerveződő gazdaságot, mind magát az államhatalmat életben tartani. Ez az állapot azonban csak addig tartható fenn, ameddig a nemzetek fölötti gazdasági erők számára kifizetődőbb a nyílt és demonstratívan megjelenített hatalomváltásnál. Utóbbi esetben
nyilvánvalóan megteszik, mivel minden akadály nélkül megtehetik, hogy az érdekszférájukba eső látszat
nemzetállamokat, illetve nemzetgazdaságokat közvetlen irányításuk alá vonják. „A gazdasági gondolkodás
mai helyzetét jól illusztrálja egy távoli, de találó párhuzam. A neoklasszikus gazdaságtan, csakúgy mint
a klasszikus fizika, egy olyan speciális esetre érvényes, amelyben azt feltételezzük, hogy a határok távol
vannak. Ekkor messze vagyunk a fénysebesség korlátjától vagy az elemi alkotórészecske kicsinységének
korlátjától a fizikában – és messze vagyunk a Föld eltartóképességének fizikai korlátaitól és a telítettség
erkölcsi-társadalmi korlátaitól a gazdaságtanban. Ahogy a fizikára igaz, úgy igaz a gazdaságtanra is: a
klasszikus elméletek rosszul működnek a korlátok megközelítésekor. Általánosabb elméletre van szükség, hogy mind a normál, mind a korlátközeli eseteket rendszerbe foglalhassuk. A gazdaságtanban ez az
igény idővel mind sürgetőbb lesz, mivel a növekedés etikája maga gondoskodik róla, hogy a korlátközeli
helyzet mindinkább normává váljék.”154
Minél inkább megközelíti a gazdaság a határokat, annál kevésbé fogadható tehát el a legtöbb közgazdász azon gyakorlati vélekedése, melyet Ricardo fogalmazott meg igen frappánsan: „A gyermek férfivá
érik, majd öregedni kezd és meghal. De ez az ember és nem egy ország fejlődési útja. Az életereje teljében
lévő nemzet előrehaladását meg lehet ugyan akadályozni, de a természetes tendencia azt mutatja, hogy a
fejlődés még sokáig fenntartható, az anyagi javak és a népesség gyarapodása töretlenül folyhat.”155
Összességében tehát kijelenthető, hogy ma a nemzetgazdaság fogalma eredeti értelmét teljesen elvesztette. Bizonyos esetekben korlátozottan még felfogható egy olyan területhez kötődő korlátozott érdekérvényesítő egységként, mely a globális érdekekkel lehetséges kooperációs lehetőségeit felhasználva el tudta
kerülni a teljes kiszolgáltatottsággal járó függőséget. A gondok gyökere azonban mélyebben keresendő.
Vissza kell mennünk a mai gazdaság alapeszméjéhez: „csere nélkül tehát senki sem tud élni, s így bizonyos mértékig mindenki kereskedővé lesz, s a társadalom maga is voltaképpen kereskedő társadalommá
fejlődik”.156 A kereskedelem öncélúsága és kizárólagossága következményének helyzetmeghatározása pedig
így hangzik: „The business of business is business.”157
154
155
156
157

Daly, H. E. 2012. 63–64.
Ricardót idézi Buchholz, T. G. 1998. 99.
Smith, A. 1992. 32.
A Milton Friedmantől származó jeles, idevágó és szállóigévé vált mondás szó szerinti magyar fordítása nem igazán sokatmondó: Az üzlet üzlete az üzlet. Azonban a jelentés mélyrétegeire figyelve egy kincsesbányára bukkanunk, mert ez a rövid
mondat szellemes is, kissé és finoman ironikus – sőt önironikus is, és kissé cinikus is, de ezen túlmenően rendkívül pontos
helyzetmeghatározását adja a jelenkori társadalmi működésnek.
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5. A megállapodottság felé
Az üzlet – ami ma az egész világot mozgatja, tehát minden hatalom alapja – egyéb üzletből/üzletekből jön létre, azok következménye, és azt szolgálja, hogy további üzletek jöhessenek létre. Az üzletnek azonban semmi egyéb célja nincs, mint maga az üzlet. Mellesleg persze, aki ezt a szerves létezésről
öncélúan leszakított folyamatot kézben tartja, az éppenséggel kontrollálja az ember teljes társadalmi
működését, tehát kezében a földi hatalom. Vagyis az az elv, ami alapján a mai hatalomgyakorlás, illetve
hatalomelosztás megvalósul, a szerves létezésről, ilyen módon az emberi létezésről is leszakított, öngerjesztő folyamat158, amely a maga öntörvényei mentén, az eddig működőnek tapasztalt világon belül vagy
kívül, egy attól idegen, abszurd zárványvilágot hoz létre. S innen aztán elszabadult a pokol. Megszűnt az
egyensúly, de lett sok gombostű, lett sok dárda, lett sok búza, lett sok ember. Aztán még több gombostű,
még több dárda, még több búza, még több ember. És ebből a spirálból már kijönni lehetetlen – legalábbis
a hatalom újraelosztásának igénye szempontjából nézve. Mindenki más szenvedi ugyan ezt az örvénylő
spirált – szenvedik a naponta kipusztuló állat- és növényfajok, szenvedi a Föld, szenvedi az ember. Talán
be kellene látni, hogy nemcsak válság van, hanem az elv lényegét tekintve életidegenség, következésképpen működésképtelenség.
Igaz, a „katasztrófaközelség” jelenléte általános értékválságban, gazdasági válságban és ökológiai
válságban állandósult, mindez azonban még az önmagába záródás fogalmának megalkotásához szükséges ingerzóna küszöbét nem érte el. A következő néhány évtized szellemi mozgásai döntő jelentőségűek
lesznek.159 A növekedés kérdéskörének ilyen átgondolásához persze némileg szélesebb perspektíva szükségeltetik, mint a szorosan vett közgazdaságtan.
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A VIDÉKFEJLESZTÉS KIHÍVÁSAI
A XXI. SZÁZADBAN
Nemzetközi és hazai álláspontok
n

Dr. Muhi B. Béla160
n
A vidékfejlesztés tárgyköre az elmúlt években lett általánosan ismert és elfogadott
fogalom. Mindazon tevékenységek összességét foglalja magába, amelyek a vidék és a vidéki
területeken élő lakosság gazdasági, ökológiai és társadalmi helyzetének javítására irányulnak. A vidékfejlesztés legfontosabb feladata a hátrányos helyzetű, periférián elhelyezkedő
vidéki térségek fejlesztése és fejlődésre való képességének növelése.
A vidékfejlesztés világszerte egyre inkább központi szerepet tölt be számos ország
gazdaságpolitikájában. Az utóbbi években az Európai Unió is nagymértékben támogatja a
vidékfejlesztési programokat és projektumokat. Az EU több tagállama komplex és sokrétű
vidékfejlesztési programot dolgozott ki. Számos tagállamban Vidékfejlesztési Minisztérium is
alakult. Szerbia EU-hoz történő csatlakozási folyamatának előrehaladásával a vidékfejlesztés
is egyre inkább középpontba kerül, ugyanis országunk legnagyobb része vidéki térségnek
számít, és az egyenletes fejlődés eléréséhez nélkülözhetetlen a strukturált vidékfejlesztési
programok kidolgozása.
Ebben a munkában a vidékfejlesztésről mint tudományágról, gazdasági szemléletről,
problémamegoldó rendszerről szólok, különös hangsúllyal a mai modern kor lehetőségeivel, kihívásaival és veszélyeivel szembesítve.
Kulcsszavak: vidék, vidékfejlesztés, Európai Unió, Szerbia

n

1. A vidék fogalma és funkciói
A vidéki (rurális) térségeket sokáig egyszerűen a „városi térségek” ellentéteként határozták meg.
Ebben a szellemben készült az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése által elfogadott Vidéki Térségek
Európai Chartája is, amelynek értelmében a vidéki térség „olyan szárazföldi vagy part menti vidék, amely
kisvárosokat és falvakat foglal magában, ahol a területekre jellemző a mezőgazdaság, erdészet, halászat,
illetve a vidéken élők gazdasági és kulturális tevékenysége (kézművesség, ipar, szolgáltatások stb.)”.
Egyes szerezők különbözőképpen határozták meg a vidék fogalmát. Font (1999) szerint a vidék nem
más, mint egy sajátos életforma, az emberiség gyökere, ahonnan ered, ahonnan elindul a fejlődés, és amivel
baj van. A vidék nem számszerűsíthető fogalom, hanem az életminőség számszerűsíthető formája. Boros
(2001) megfogalmazásában a vidék minden olyan körzet, régió, szabad terület, amely még nem esett áldozatául az urbanizálódás dühének, ahol még van tér és van levegő. Kovács (1998) a vidéki térségekbe való
besorolás feltételeinek kialakításához néhány feltételt javasolt:
160 Educons Egyetem, Közgazdasági Kar, Újvidék
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1. aktív keresők legalább 20%-a a mezőgazdaságban dolgozik;
2. ezer lakosra legalább 120 őstermelő jut;
3. a lakosságnak legalább a fele 120 fő/km² népsűrűség alatti településen lakik;
4. a népsűrűség 80 fő/km²nél kisebb
Azok a térségek, amelyek e feltételeknek megfelelnek, vidéki térségnek számítanak. Obenaus és Zert
(1998) szerint a vidéki területek strukturális jellemzéséhez még mindig kevés konkrét fogalmat használnak, pl. visszamaradott, strukturálisan fejletlen, támogatásra szoruló, valamint fejlődő és fejlesztésre
szoruló területek. A vidék kritériumai szerintük a következők: alacsony népsűrűség, szétszórt települési
struktúra, fejletlen infrastruktúra, hiányos munkahelykínálat, kedvezőtlen foglalkoztatás, elvándorlás,
csekély gazdasági potenciál.
Márai (2001) a vidéki térség fogalmát a következőképpen írja le:
–

amikor az élő természettel és környezettel legnagyobb felületen érintkezik a térség;

–

amikor a fő gazdálkodási formák és lehetőségek kapcsolódnak a mezőgazdasághoz és az élelmiszer-ágazathoz;

–

amikor megvannak a feltételei a fenntartható környezet- és gazdaságfejlesztésnek, a jelentősen
jövedelemtermő agrárkörnyezet-gazdálkodásnak, a tájkultúrának és a szociális biztonságnak;

–

amikor a térségben és a folyamatokban megvalósul a népi hagyományőrzés mellett a modern
információs kultúra és mindezekkel együtt a környezet, az egészséges életvitel, és a nemzeti
érdekeket érvényesítő, értékteremtő életmód.

Sarudi (2003) szerint a vidéket a következő tényezők jellemzik:
–

az alacsony népsűrűség;

–

a mező-, rét-, legelő-, gyep-, erdő- és vízterületek magas aránya az urbanizált területekhez képest;

–

az alacsony jövedelemtermelő és érdekérvényesítő képesség;

–

az összes foglalkoztatotton belül a mező- és erdőgazdálkodási foglalkoztatottság magas szintje;

–

az életmód és a természeti környezet szoros összefüggése;

–

az üdülési, pihenési funkciók megjelenése.

A vidék funkciói a Vidéki Térségek Európai Chartája ajánlásai alapján az alábbiak:
–

gazdasági (termelési) funkciók – Magukban foglalják kiemelten a mező- és erdőgazdálkodást,
a halászatot, a megújuló természeti erőforrások fenntartható hasznosítását, a falusi turizmus
-rekreáció hasznosítását és a vidéki térségekben működő termelő és szolgáltató szervezetek
működését;

–

ökológiai funkciók – Ezek a funkciók elsősorban az egészséges élet természetes alapjainak védelmét (föld, víz, levegő), a tájak sokszínűségének, a tájjellegnek a megőrzését, a biológiai sokszínűség (biodiverzitás), az erdő és más élőhelyek megóvását, általában az ökológiai rendszerek védelmét jelentik;

–

társadalmi (közösségi) és kulturális funkciók – Ezek a funkciók az évszázadok során a vidéki
életformához szorosan kapcsolódó közösségi és kulturális értékek megtartásában, a falusi közösségekben megtestesülő értékek megőrzésében nyilvánulnak meg.
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Az Európai Unió értelmezésében a vidék az a terület, melyen a mezőgazdasági tevékenység és a zöld felület (erdő, rét, legelő) dominál, alacsony népsűrűség, illetve beépítettség jellemez, s ahol a lakosság jelentős hányada a mező-, erdő-, vad- és halgazdaságból él. Meghatározásuk szerint vidéki térségeknek számít
az a terület, ahol a népsűrűség 100 fő/km2 alatt van. E területeken él az EU lakosságának 17,5%-a, viszont
ez az EU összterületének a 80%-át jelenti. Természetesen a tagországok között nagy különbség van, pl.
Belgiumban és Hollandiában a lakosság csupán 5%-a, míg Finnországban 50%-a, Svédországban pedig
67%-a él vidéki térségekben. A vidéki területek meghatározását több ország a saját társadalmi, gazdasági
kritériumaira alapozva végzi el. Ilyenek például a népsűrűség, az ágazati foglalkoztatottság, a népesség
nagysága, a települések típusai.
A hazai viszonyokat és a nemzetközi ajánlásokat figyelembe véve a vidéket célszerűen a következők
szerint határozhatjuk meg: a vidék egy rendkívül összetett gazdasági és társadalmi fogalom, mely magában foglalja a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó gazdaságokat és gazdálkodókat, a kis üzleteket és
vállalkozásokat, valamint a kis- és közepes méretű ipari vállalatokat és szolgáltatásokat egyaránt. Otthont
ad a természeti kincseknek, kulturális hagyományoknak és egyre növekvő szerepe van a szabad idő hasznos eltöltésében.

2. A vidékfejlesztés nemzetközi és hazai értelmezése
A vidékfejlesztés fogalmát nemzetközi, illetve hazai szinten eltérően értelmezik a vidék szó többes
jelentése miatt. Gyakran azonosítják a település- és térségfejlesztéssel, falupolitikával, a mezőgazdaságtól
függő falvak problematikájával. Nemes (2000) kutatásai során megállapította, hogy az Európai Unióban
meglehetősen sok a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy mit értünk, vagy mit kellene értenünk vidékfejlesztésen. Térségünkben ezt a kifejezést csupán néhány éve kezdték használni, angol megfelelője (rural
development) sem régebbi két évtizednél.
Jávor (1998) szerint a vidéki területek szociális, ökológiai és gazdasági teljesítőképességének megtartására, fejlesztésére irányuló komplex stratégiák megvalósítását nevezhetjük vidékfejlesztésnek. Font
(1998) rávilágít arra, hogy a vidékfejlesztés nem más, mint tiszteletben tartani a helyi kultúrákat a maguk
sokszínűségében, és azokat mint az emberiség túléléséhez szükséges erőforrásokat gondozni, védeni.
Meggyőződése, hogy a kultúra és az egészség az a két pillér, amelyre a vidékfejlesztés biztosan alapozható.
Dorgai (1998) úgy véli, hogy a vidékfejlesztést nem lehet csupán a gazdaságfejlesztés támogatására, sőt
általában a támogatásokra korlátozni, hiszen számos igen fontos eleme a tudatformáláson, a közösségi élet
aktivizálásán, a civil szervezetek működésén, a közösségi értékek megóvásán, az élő és épített környezet
védelmén, továbbá egyéb tevékenységeken keresztül éri el hatását. Farkas (2002) a vidékfejlesztés fogalmán általában a vidéken élő emberek életminőségének javítását érti. Olyan összetett folyamatról van szó,
melynek a gazdasági, társadalmi, szociális és környezeti hatásai is fontosak.
Általánosítva, a vidékfejlesztés mindazon tevékenységek összessége, amely a vidéki területeken élő
lakosság gazdasági, ökológiai és társadalmi helyzetének javítására irányulnak. A vidékfejlesztés legfontosabb feladata a hátrányos helyzetű, periférián elhelyezkedő vidéki térségek fejlesztése és fejlődésre való
képességének növelése.

3. A vidékfejlesztés kapcsolódása más tudományágakhoz
A többfunkciós vidékfejlesztés nem maradhat egyetlen tudományág területén. A természettudományok, főképpen az alkalmazott kutatások jelentős szerepet játszanak a vidék erőforráskészletének feltérképezésében. A fejlesztés alapja az, hogy ismerjük azokat a sajátosságokat, amelyek egy-egy vidéki térség
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természeti erőforrásait jellemzik. A természettudományok hasznos segítséget adnak a talaj, az éghajlat, a
vízbázisok, a környezet és a flóra és fauna állapotáról. Vigyáznunk kell azonban arra, hogy lássuk a természettudományi megközelítések, módszerek hasznossága mellett annak korlátait is. A természettudományi
felmérések, adatok, térképek bármilyen részletesek is, csak egy fontos adalékot szolgáltatnak a vidékfejlesztéshez. A vidékfejlesztő munka általában e feltárások után kezdődik.
A társadalomtudományok szerepe is igen nagy a vidékfejlesztés kutatásában, a programok készítésében és megvalósításában. Ennek egyszerű oka van: a programok megvalósulása vagy a vidéki térségek
helyzetének feltárása végső soron emberi tényezőkön áll vagy bukik. Az emberi szokások, viselkedések,
törekvések, érdekek feltárása és megértése társadalomtudományi kérdés. A társadalomtudományok közül
ki kell emelni a gazdasági tudományok szerepét. A gazdaságtani irányultságú diszciplínák mellett nagy
szerepet játszik a szociológia, a közösségfejlesztés, a demográfia, a szociálpolitika, a statisztika, a térinformatika és általában az információhoz való hozzáférést és használatot biztosító módszertan.

4. A vidékfejlesztés és a mezőgazdaság
A mezőgazdaság mindig is több volt, mint egyszerű árutermelő ágazat. Az élelmiszerek és nyersanyagok előállításán túl egyéb feladatokat is ellátott, tájat, élővilágot, talajt, vizet, környezetet is „termelt”,
és munkát, megélhetést adott a vidék embere és közösségei számára. Ez ma sincs másképpen. Néhány
évtizedes agráriparosítási, termésmaximalizálási kitérő után ismét rá kellett jönni, hogy a mezőgazdaságnak a termelési feladatok mellett környezeti, társadalmi, foglalkoztatási feladatokat is magára kell vállalnia. Ezek a felismerések vezettek el a többfunkciós európai agrármodell megfogalmazásához, illetve az
e modellt megtestesítő környezet- és tájgazdálkodás elterjesztését szolgáló közös agrár- és vidékpolitika
reformjához, támogatási rendszerének kiépítéséhez.
A vidékfejlesztés és a mezőgazdaság tehát szoros kapcsolatban vannak egymással. Annak ellenére, hogy
a vidékfejlesztés lényegesen több mint a mezőgazdaság fejlesztése, az agrártudományok szakismeretei jól
hasznosíthatók a vidékfejlesztési munkában. Ugyanakkor az agrárpolitika és a vidékfejlesztési politika közé
sem lehet egyenlőségjelet tenni. Az agrárpolitika szektorális politika, míg a vidékfejlesztés területi politika,
amely a vidéki gazdaság mint egész fejlesztésére irányul. A mezőgazdaság a vidéki gazdaság kisebb vagy
nagyobb részét teheti ki az adott régiótól függően, és a gazdálkodók csak egyik csoportja a vidékfejlesztés
haszonélvezőinek. A vidékfejlesztés multiszektorális megközelítést hordoz magában, a mezőgazdaságon
kívül gazdasági, szociális és környezetvédelmi célokat is követve. Az agrárpolitika kidolgozóinak célja,
hogy elősegítsék a mezőgazdaság minél nagyobb mértékű szerepvállalását az életképes vidéki közösségek
létrehozásában, illetve fenntartásában.

5. A vidékfejlesztés céljai és feladatai
A vidékfejlesztés alapvető célkitűzése a vidéken élő lakosság életfeltételeinek, életminőségének biztosítása és javítása, harmóniában a vidéki környezet és táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható
erőforrásait. Ez a gyakorlatban olyan vidékfejlesztést jelent, amely a vidéki térségek számára esélyt kínál,
és feltételeket teremt a hátrányos helyzetük leküzdéséhez.
A vidéki politikák elsődleges célja, hogy fenntartsák a vidéki közösségek szociális-gazdasági életképességét. A vidékfejlesztési politika sokirányú céljaival nem támaszkodhat kizárólag a mezőgazdaságra és
a mezőgazdasági politikára, hanem a gazdasági tevékenységek és a különböző szektorális politikák széles
skáláját kell igénybe vennie. Ugyanakkor természetesen fontos kapcsolat van az agrárszektor és a vidéki
gazdaság között a kibocsátás, a foglalkoztatás, a fogyasztás és a földhasználat tekintetében. A mezőgazdaság a legjelentősebb használója a földnek, és ezzel egyúttal a vidéki tájnak is meghatározó alakítója.
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Sarudi (2003) szerint a vidékfejlesztés célkitűzései és feladatai a következők:
–

a mezőgazdaság és a vidék összehangolt fejlesztése;

–

a vidék gazdasági bázisának erősítése, diverzifikálása;

–

a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása;

–

a vidékfejlesztés integrált megközelítése;

–

a falusi- és az agrárturizmus fejlesztése;

–

a vidéki életkörülmények javítása;

–

a vidéki foglalkoztatási és kereseti viszonyok javítása;

–

a vidéki infrastruktúra fejlesztése;

–

a vidék szellemi színvonalának emelése;

–

a vidéki társadalmi közösségek, civil szerveződések és kulturális értékek megőrzése, védelme;

– a falvak és tanyák megújítása, arculatok javítása.
Az 1996-os Corki Deklarációval összhangban Kulcsár (2000) hasonló célokat, illetve alapelveket
fogalmazott meg:
–

sokrétűség alapelve: a vidéki életben fontos a diverzitás, sokrétűség fenntartása;

–

a vidékfejlesztés integrált megközelítése: ágazati elkülönülés helyett többszektorú programok előtérbe helyezése;

–

szubszidiaritás alapelve: a helyi közösségek erőteljesen részt vesznek a helyi programok kidolgozásában, megvalósításában és ellenőrzésében;

–

a vidék pozitív diszkriminációja: a vidék fejlesztésének erőteljesebb megjelenítése az infrastruktúra fejlesztésében, az egészségügy, az oktatás, a szolgáltatások, és a kommunikáció-fejlesztés programjaiban.

A vidékfejlesztési programoknak az EU-ban három fő célhoz kell hozzájárulniuk. Ezek a következők:
–

versenyképesség;

–

fenntarthatóság;

–

kohéziós erő (az EU régiói közötti jövedelmi és életszínvonalbeli egyenlőtlenségek kiegyenlítése iránti elkötelezettség).

Hasonlóan fontos cél a környezeti, természeti és kulturális értékek védelme. A tevékenység elemei
általában a talajvédelem, a természeti, környezeti, táji értékek védelme, rendbetétele, a helyi kulturális
értékek védelme, építészeti értékekkel bíró épületek felújítása, településrehabilitáció, egységes településkép kialakítása, kistérségi, mikrotérségi arculat kialakítása stb.

6. A vidékfejlesztés az EU-ban
Az Európai Unióban a vidékfejlesztést egyfajta válasznak tekintik azokra a problémákra, amelyeket
a kisméretű, alacsony jövedelmű gazdaságok, a mezőgazdaság melletti alternatív foglalkoztatási lehetőségek hiánya és a vidékről való állandó elvándorlás jelentenek. A vidékfejlesztés társadalmi indoka az, hogy
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a gazdasági, ökológiai és szociális funkciókat a vidéken élők végső soron társadalmi érdekből látják el, a
társadalomnak ezt el kell ismernie.
A Európai Bizottság által Corkban 1996. november 7-e és 9-e között megrendezett Európai Vidékfejlesztési Konferencián elfogadott „Corki Deklaráció” első ízben hangsúlyozza, hogy a vidékfejlesztési
politikának a közös agrárpolitika integráns részévé kell válnia, és a vidékfejlesztés eszközeit egyre inkább
előtérbe kell helyezni a minden gazdálkodóra egyaránt kiterjedő piacszabályozási politikákkal szemben.
A deklaráció kimondja továbbá: „A fenntartható vidékfejlesztés az EU programjai között meghatározó
alapelvvé kell hogy váljon minden vidéket érintő politikában, mind a közeljövőben, mind a kibővülés
után. Céljai: az elvándorlás megelőzése, a szegénység elleni küzdelem, a munkahelyteremtés serkentése, az
esélyegyenlőség kialakítása, valamint az egészség, a biztonság, a személyiségfejlődés, a pihenés és a vidéki
jólét területén megfelelés a növekvő minőségi igényeknek. A vidéki környezetminőség megóvásának és
javításának szükségességét a Közösség minden vidékfejlesztést célzó politikájában szem előtt kell tartani.
Az állami kiadások igazságosabb elosztására van szükség a vidék és a városok között az infrastrukturális beruházások, az oktatás, az egészségügy és a távközlési szolgáltatások területén. A rendelkezésre álló
források növekvő hányadát kell a vidékfejlesztés és a környezeti célok megvalósítására fordítani.”
Az Európai Bizottság 1997-ben kiadott Agenda 2000 című dokumentuma, amely a 2000-től kezdődő
új költségvetési időszakhoz kapcsolódóan fogalmazza meg a közös agrárpolitika és a vidékfejlesztési politika reformjának alapelveit, még tovább hangsúlyozza a vidékfejlesztés szükségességét. Az Agenda 2000ben megfogalmazott cél egy sokszínű és gazdag hagyományokkal rendelkező mezőgazdaság, amelynek
nemcsak a végtermékelőállítása a célja, hanem amely megóvja és ápolja a vidék képét, a vidéki települések
mozgalmas és változatos életét, valamint megőrzi a munkalehetőségeket.
A vidékfejlesztési intézkedések kiegészítik és teljessé teszik a közös agrárpolitika eszközeit. A közös
agrárpolitika piacszabályozási eszközeitől alapvetően megkülönbözteti a vidékfejlesztési politikát, hogy
ez utóbbi nem automatikusan, hanem programfinanszírozás segítségével működik, tehát a vidékfejlesztési támogatásokhoz való hozzájutás feltétele, hogy olyan fejlesztési program készüljön, amelynek elemeit nem az EU, hanem a régió, illetve a tagállam állítja össze. További alapvető különbség, hogy ezeket a
programokat részben mindig a tagállam finanszírozza. E különbségek biztosítják, hogy a vidékfejlesztési
támogatások sokkal inkább hozzáigazíthatók az adott térségek speciális igényeihez, mint a minden terme
lőnek egyformán járó agrártámogatások.
A közös agrárpolitika reformjával a Közösség egyre inkább elismeri a mezőgazdaság többfunkciós
voltát (multifunkcionalitását), azon belül is a nem közvetlenül a termeléshez kötődő funkcióit (természeti, környezeti, társadalmi, foglalkoztatási, szociális, egészségügyi, kulturális funkciók). A vidékfejlesztés
céljait az EU egységes vidékfejlesztési politikáját felvázoló 1257/1999 EK-rendelet alapján a következőkben foglalhatjuk össze:
–

az agrárgazdaságok és az agrártermékeket feldolgozó és értékesítő ágazatok szerkezetátalakítása;

–

megfelelő agrártermelési potenciál kialakítása, új technológiák alkalmazásának bevezetése és
a termékminőség javítása;

–

a nem élelmiszer jellegű termékek termelésének szorgalmazása, ezáltal alternatív munkalehetőségek biztosítása;

–

a fenntartható erdészeti tevékenység ösztönzése;

–

a vidéken végzett tevékenységek sokszínűbbé tétele;

–

az életképes társadalom megőrzése és megerősítése a vidéki térségekben;
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–

a gazdálkodási tevékenységek fejlesztése, a foglalkoztatottság szinten tartása és új munkahelyek teremtése a meglévő munkaerő-potenciál jobb kihasználása céljából;

–

a kis ráfordítást igénylő mezőgazdasági tevékenységek megőrzése és támogatása;

–

a környezetvédelmi elvárásokat tiszteletben tartó, nagy természeti értéket képviselő, fenntartható mezőgazdaság megőrzése és támogatása;

–

az egyenlőtlenségek megszüntetése, az esélyegyenlőség támogatása a férfiak és nők között,
különösen a nők által kezdeményezett és megvalósított programok támogatásával.

Ebben az új megközelítésben a mezőgazdasági politika területileg meghatározott integrált politikává
válik, amely az egyéb szakpolitikákkal szorosan együttműködve járul hozzá a vidéki térségek fejlődéséhez. Ennek értelmében a gazdálkodók és a vidéken élő lakosság a következő tevékenységekhez kaphatnak
támogatást az EU-ban (de Lacroix, E. L., 2005):
–

az új mezőgazdasági technológiák és a (hagyományos) vidéki mesterségek területén (tovább)
képzés és oktatás;

–

az idősebb gazdálkodók korai nyugdíjba vonulása;

–

a fiatal gazdálkodók gazdaságának kialakítása, elindítása, szaktanácsadás igénybevétele;

–

a gazdaságba, illetve erdőgazdálkodásba történő beruházás;

–

a gazdaság épületeinek és gépeinek modernizációja;

–

a nagy követelményeket támasztó uniós előírásoknak (környezetvédelmi, közegészségügyi,
állatvédelmi előírások) való megfelelés;

–

a helyi, termelői élelmiszer-feldolgozó létesítmények létrehozása a hozzáadott érték növelésére;

–

a termények értékesítése;

–

a termékminőség javítása és a minőségi termékek marketingje;

–

termelési társulások/társaságok létrehozása az új tagállamokban;

–

a gazdálkodás támogatása hegyvidékeken és egyéb hátrányos helyzetű területeken;

–

a kárt szenvedett mezőgazdasági és erdészeti termelési potenciál helyreállítása;

–

további előrelépések az állatjólét területén;

–

falvak és vidéki létesítmények felújítása;

–

a turizmus ösztönzése;

–

az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a vidéki lakosság számára;

–

környezettudatos mezőgazdasági intézkedések megvalósítása;

–

idegenforgalmi és kézműipari tevékenységek végzésének szorgalmazása;

–

a környezet védelme a mezőgazdasági, erdészeti és tájjelleg megóvási, továbbá az állatok életkörülményeivel kapcsolatos elvárásoknak megfelelően;

–

természeti katasztrófák által károsított mezőgazdasági termelő potenciál helyreállítása és a megfelelő megelőző intézkedések bevezetése;

–

pénzügyi tervezés;
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–

az információs technológiák használata a vidéki térségekben;

–

az életminőség javítása;

–

a helyi termékek hozzáadott értékének (feldolgozottsági fokának) növelése;

–

a természeti és kulturális források hatékonyabb kihasználása;

–

a nők és a fiatalok számára egyenlő esélyek megteremtése;

Az új megközelítés másik oldala a fejlesztések helyi közösségi oldalának megerősítése, amely a
LEADER161 nevet viselő támogatásokban ölt testet. Ez a program azt igyekszik megvalósítani és pénzügyi forrásait megteremteni, hogy a vidéki közösségek maguk határozzák meg, választják ki és részben
finanszírozzák azokat a projekteket, amelyek illeszkednek a környezetükbe, és hosszú távon is hasznosak
lehetnek. Igen nagy hangsúlyt fektetnek a horizontális integrációra: a helyi közösségek kialakítására, összefogására és összehangolt cselekvésére, a kormányzati és a nem kormányzati szervezetek, intézmények és
az üzleti szféra között. A projektek finanszírozásában a vertikális integráció jelenik meg: az EU, az adott
nemzet kormánya, valamint helyi magántestületek anyagi hozzájárulásával valósulnak meg. A LEADER
az újszerű vidékfejlesztési megoldások kifejlesztését támogatja, amelyek fenntarthatóak és túlmutatnak a
megvalósulás környezetén: példaértékűek és adaptálhatóak EU-szerte.
A 2007–2013 közötti vidékfejlesztési politika-LEADER programja gyakorlatilag a negyedik ciklusa
a LEADER-kezdeményezéseknek, tehát jelentős előzménnyel rendelkezik, és ezek tapasztalatai mind a
programok kialakításába, mind pedig az irányításba, szabályozásba beépíthetők. A tapasztalatok szerint
a LEADER-rendszerű megközelítés igen hatékony a vidékfejlesztésben. Az érvek a következők:
– a tervezési és a fejlesztési folyamatokba bevonja a helyi lakosságot és közösséget;
– az alulról jövő (bottom up) kezdeményezésre építi a fejlesztést;
– térségi alapú, multiszektorális, integrált stratégiát készít, erre alapozza a fejlesztést;
– a helyi gazdasági potenciál egészének hasznosítására törekszik;
– innovatív megoldásokat keres, illetve támogat;
– a közös érdekeltség felismerésével és megvalósításával megteremti és erősíti a helyi partnerséget;
– élő kapcsolatrendszert és együttműködést alakít ki – egymástól talán távol eső – vidéki térségek
között a tapasztalatcsere céljából.

7. Szerbia és Vajdaság vidékfejlesztési politikája
A vidékfejlesztés lehetőségei Szerbia, illetve Vajdaság jövője szempontjából is meghatározó jelentőségűek, ugyanis az ország területének legalább kétharmada vidéki térség, ahol a lakosság több mint fele él. A
vidéki gazdaság ugyanakkor súlyos gondokkal küzd. Jelentős a munkanélküliség, elhanyagolt az infrastruktúra, alacsony a helyi szervezettség szintje, elégtelen a társadalmi tőke. A jövőben jelentős erőfeszítéseket igényel a közbizalom helyreállítása, a civil mozgalmak erősítése és a helyi erőforrások mobilitása
is. Kiútként a helyi erőforrások és a külső támogatások (főként az EU-s alapok) felhasználásának helyi
szervezésével és kontrolljával megvalósuló önerős fejlődés modellje kínálkozik.
A vidékfejlesztés támogatásával foglalkozó európai uniós programok, illetve a hazai (országos és
tartományi) fejlesztési alapok és programok jelentősen támogatják a vidéki, azaz falusi, tanyasi és egyéb
161 LEADER = Liaison Entre Actions de Développement de l`Economie Rurale, magyarul: Közösségi kezdeményezés a vidék
gazdasági fejlesztése érdekében.
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vidéki turizmusformát is. A vidéki turizmus olyan összetett tevékenységgé fejleszthető, ami települési és
kistérségi szinten egymásba kapcsolódó szolgáltatásrendszert alakíthat ki, miáltal közvetlenül és közvetve
a fenntartható vidékfejlesztést segítheti. Mindez lehetőséget ad a vidéki lakosság megélhetésének biztosítására, ezáltal helybenmaradására. Újraéleszti a falusi életmód elemeit, a néphagyományokat, védi a
természetet és környezetet a falvak-tanyák megújulása érdekében. A vidéki turizmusnak az egész település összefogásán kell alapulnia, közös megegyezéssel a falu, illetve a vidéki térség egészének a fejlesztését
kell maga után vonnia.
Példamutatók lehetnek Vajdaságnak Franciaország, Németország, Ausztria, Spanyolország vidéki
térségei, habár térségünktől igen eltérő általános gazdasági háttérrel és a vidéki turizmus terén nagy múlttal rendelkeznek. A fent említett országok mindegyikére jellemző, hogy a vidéki turizmus a vidékfejlesztés
szerves része, és legtöbbször a mezőgazdasághoz kapcsolódik vagy a szállásadó közvetlen termékértékesítése vagy a térség mezőgazdasági termékeinek felhasználása révén. A vidéki turizmus egyben növeli az
ország belső exportját azáltal, hogy helyben értékesíti az előállított termékeket.
Vidékfejlesztési-gazdasági szempontból nagy előnye a vidéki turizmusnak, hogy szinte pótlólagos
beruházás nélkül hozhat jövedelmet úgy, hogy a meglévő természeti, szellemi értékeket hasznosítja. A
családi gazdaságok gazdálkodásának jó kiegészítő jövedelemforrása lehet (alternatív jövedelemszerzési
lehetőséget biztosít). A vidéki népesség jövedelmének a növekedése a vidék fejlődését vonhatja maga után.
Nagy előnye a falusi, tanyasi vendéglátásnak, hogy a helyi és saját termékek direkt módon értékesíthetők.
Továbbá pozitívan befolyásolhatja a település infrastrukturális fejlettségét.
Társadalmi szempontból a lakosság jövedelmének a növekedése elvezet a lakosság helyben tartásához.
Ezen túlmenően lehetőség nyílik a népi hagyományok, helyi nevezetességek „értékesítésére”, a közösségi és kulturális értékek megőrzésére is. Legfontosabb társadalmi szerepe a vidéki életforma fenntartásában látható, mely összhangban áll az integrált vidékfejlesztés és a multifunkcionális mezőgazdaság által
támasztott követelményekkel.
Ökológiai szempontból a természeti értékek mint idegenforgalmi termékek jelennek meg a turizmusban. A vidéki turizmus jelentős szerepet játszhat a biodiverzitás fenntartásában, az ökológiai rendszerek
és természeti élőhelyek védelmében.
Vajdaság jövőbeni vidékfejlesztési politikájának mindenképpen tartalmaznia kell az agrár-vidékfejlesztésen túl a település és térségfejlesztés, a foglalkoztatáspolitika, az egészség- és az oktatáspolitika,
továbbá más szakpolitikáknak a vidéki térségekre kiterjedő összehangolt rendszerét, ahol a vidéki turizmus is meghatározó helyet kell hogy kapjon.
Az elmúlt néhány évben több sikeres vidékfejlesztési program valósult meg Vajdaság területén,
melyek sok esetben a Gazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Mezőgazdasági Minisztérium, illetve a
Tartományi Gazdasági Titkárság kezdeményezése, illetve támogatása révén valósultak meg. Számos olyan
eset is volt, amikor civil szervezetek, a helyi önkormányzat és a lakosság összefogásának gyümölcseként
lett sikeres egy-egy vidékfejlesztési tevékenység. A hazai, illetve az európai uniós alapok támogatásának
lehetőségével élve határon átívelő, továbbá nemzetközi vidékfejlesztési projektek is megvalósultak, több
pedig folyamatban van.

Következtetések
A mai modern, fenntartható vidékfejlesztés koncepciója multidiszciplináris megközelítést kíván,
melynek során újra kell gondolni sok korábbi vidékfejlesztési tényezőt. A főbb összetevők helyét keresve
vizsgálni kell az infrastruktúra, a mezőgazdasági technológiák, a humán erőforrások, a nem agrár munkahelyek, az intézmények, valamint a környezet szerepét és összefüggéseit a koncepcióban.
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A vidéki gazdaság országunkban súlyos gondokkal küzd. Jelentős a munkanélküliség, elhanyagolt az
infrastruktúra, alacsony a helyi szervezettség szintje, és elégtelen a társadalmi tőke. A jövőben jelentős
erőfeszítéseket igényel a közbizalom helyreállítása, a civil mozgalmak erősítése és a helyi erőforrások mobilitása. Kiútként a helyi erőforrások és a külső támogatások felhasználásának helyi szervezésével és kontrolljával megvalósuló önerős fejlődés modellje kínálkozik. A vidékfejlesztés a hátrányos helyzetű és az
ígéretesen fejlődő kistérségekben is fontos közösségteremtő program, amelyet a tehetséges, a szükséges
kompetenciákkal felvértezett, a vidék iránt elkötelezett szakemberek sikeresen menedzselhetnek.Országunk
mezőgazdasági termelése szempontjából kedvező földrajzi, természeti, ökológiai adottságai, a nemzetgazdasági érdekek, a vidék lakosságmegtartó képességének és a táj arculatának megőrzése, a környezet megóvása
egyaránt indokolják, hogy hosszú távú garanciákat biztosító, nemzeti konszenzus alapján kerüljön meghatározásra az agrárgazdaság és a vidékfejlesztés stabilitását, fejlődésének irányát kijelölő stratégia.
A jelenlegi tendenciák és az Agenda 2000-ben megfogalmazottak szerint biztosra vehető, hogy a EU-s
csatlakozásunk idején a vidékfejlesztés az Európai Unió egyik legfontosabb közös politikája lesz, amely a
vidék integrált fejlesztésével, a szigorú mezőgazdasági tevékenységen túlmutatva, multiszektorális projektek megvalósításával, a támogatásoknak a vidéken élők teljes közösségére való kiterjesztésével lényegesen
meghatározza a vidéki térségekben lakók munka- és életfeltételeit.
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A POLITIKA TÉRDÉRE ÜLTETETT TODOMÁNY
EGYIK NAGY PILLANATA
A párizsi békekonferencia néprajzi aspektusai
n

Papp Árpád162
n
A tanulmány a nemzeti tudományok zászlóshajójának tekinthető néprajztudomány
egyik olyan epizódját foglalja össze, amikor az nem csupán a nemzeti öntudat építésében,
felfedezésében játszott fontos szerepet, hanem a politikai döntések meghozalatához is alapot,
más esetben igazolást biztosított. A szokatlanul hosszú előkészületet igénylő tárgyalások,
melyek az első világháborút és lényegében egy lokális geostratégiai korszakot is lezártak,
összegzésre és szembesülésre is alkalmat adtak. Az időszak és maga az esemény számunkra
azért bír fontossággal, mert egy egyébként is bonyolult, saját magát különböző erőterekben
definiálni kívánó kárpát-medencei-balkán-félszigeti térségben formálódó néprajzi kutatás
szemüvegén keresztül vizsgálható tudományos doktrína formálódása, egyik oldalról sikere,
másik oldalról kudarca kerül tanulmányunk homlokterébe.
Azzal hogy a lényegében azonos tudományos hagyományokat és szemléletet más-más
oldalról érvekkel alátámasztó néprajztudomány egyrészt rendkívül sikeres, másrészt kudarcot vallónak tekinthető, csak a tőle független politikai akarat (hatalmi pozíció) viszonyulását
a feltételezettnél is komolyabb státusba helyezi: a cím azt is sugallja, hogy a szabad gondolat és független tudományosság (tév)képzete időnként megbicsaklik és földközelibb célok
hálójába téved. Önként kiskorúvá válik, más esetben kiskorúsítják.
Az előadás célja egy személy – Jovan Cvijić – és az általa vezetett néprajzi-történelmi
szekció féléves tevékenységének bemutatása, külön tekintettel a Bánáság és Bácska hovatartozásának kérdésére.

n

A délszláv küldöttség a párizsi konferencián
Az első világháborút lezáró párizsi békekonferencia több hónapos működéséről visszaemlékezések,
jegyzőkönyvek állnak az olvasó rendelkezésére. A döntéshozatal-előkészítő rendszer nagy vonalakban
történő bemutatását azért tartom mégis elkerülhetetlennek, mert annak döntéshozatali és döntés-előkészítési mechanizmusának hierarchiája szolgált mintául a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttségén belüli hierarchia felállításához is. Ennek szellemében a legfelsőbb döntéshozatali szerv a politikai
bizottság, ami alá szakbizottságok (szekciók) lettek rendelve163 részkérdésekre adandó szakszerű válaszok
előkészítésére.
A hivatalosan 1919. január 18-án Versailles-ban kezdődő békekonferencia döntéshozatali piramisának csúcsán a Legfelsőbb Szövetséges Haditanács állt, amely 1919. január 12-én Japán beemelésével Tízes
162 Szabadkai Városi Múzeum.
A kutatás az MTA Domus ösztöndíjával valósult meg 2012-ben
163 Sajtóval, nemzetközi joggal, katonai kérdésekkel megbízott szekció, illetve a néprajzi-történelmi szekció.
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Tanáccsá alakul. A Tízes Tanács javaslatait a Plénum hagyta jóvá. A területi kérdések kapcsán a központi területi bizottságok mondták ki a végső szót 1919 májusában azok a javaslatok alapján, amit az egyes
országok határkérdéseivel foglalkozni hivatott és 1919 elejétől életre keltett területi bizottságok készítettek
elő.164 A területi bizottságok munkájának harmadik hónapjában – 1919 márciusában – vált nyilvánvalóvá,
hogy a békekonferencia nem előzetes békekonferencia, hanem egy végleges békeszöveg pontjait előkészítő bizottsági munka fóruma.165
A háború befejezését követően a Protić-kormány első lépése 1918. december 22-én azon küldöttség kinevezése volt, amit Pašić miniszterelnök vezetett, a tagok pedig Trumbić, Vesnić, Žolger, Mateja
Bošković, Josip Smodlaka voltak: ugyanennek a többnemzetiségű küldöttségnek 1919 januárjában nem
volt világos képe arról, hogy pontosan milyen területi követelésekkel lép fel.166
A küldöttségen belül a legmagasabb szerv a politikai küldöttség volt, amely a kormánnyal együtt a
Királyságot képviselte. A titkárság és a szekciók teljes egészében alárendelt szerepet játszottak: a titkárság
a politikai bizottság munkáját segítette, míg a szekciók lényegében az előállott problémákat vizsgálták
– szakvéleményezték és tanácsokat adtak, adatokat rendeztek és készítettek elő, valamint a propagandaanyagot rendezték és készítették. A politikai küldöttségben Pašić, Trumbić, Vesnić, Žolger, majd Bošković,
Smodlaka, valamint Ribarž voltak, a számunkra fontos néprajz-történelmi bizottságban Jovan Cvijić
elnökölt.167 A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttségének célkitűzéseit és elveit nagy vonalakban a
következő pontokkal lehet összefoglalni168:
–

Az államok és nemzetek egyenjogúsága kérdésével az SZHSZ Királyság csak abban a mértékben
azonosult, amennyire egy éppen létrejött állam magának megengedhette azt. Ezzel kapcsolatban azonban meg kell állapítani, hogy az ilyen jellegű egyoldalúság nem különbözött a
győztesek általános politikájától, hiszen a legyőzötteket okolták a háború kitöréséért.

164 „Nicolson a magyar szempontból fontos területi bizottságok megalakítását és működését súlyos szavakkal kritizálja. Először
is ad hoc hívták életre őket – írja –, nem azért, hogy valamely általános elvi kérdést tisztázzanak, hanem hogy foglalkozzanak
valamilyen pillanatnyilag felmerült kérdéssel, amikor pl. az egyik új állam memorandumot intézett a konferenciához, melyben ezt vagy azt a területet kéri. „A bizottságok fő feladata tehát nem az volt, hogy általános területrendezési javaslatokat
tegyenek, hanem az, hogy véleményt mondjanak bizonyos államok partikuláris igényei felett… Végül megemlíti Nicolson
azt a hibát is, hogy a területi bizottságokat megalakulásukkor nem figyelmeztették arra, hogy javaslataik véglegesek és döntőek
lesznek. Emellett a komisszióknak kezdettől fogva tilos volt „politikai” javaslatokat tenniük, vagy „elvi” nézeteket hangoztatniuk… A legyőzöttekkel szemben legkevésbé megértő francia álláspont uralmát is megállapítja Nicolson a bizottságokról szóló
fejtegetések kapcsán. A franciák álláspontja az volt, hogy a bizottságok fő feladata az új államokat mindazzal ellátni, amire
szükségük van, biztonsági és gazdasági szempontból. De azt nem közölte senki a bizottságokkal, hogy milyen mértékben kell
ezt az érvet elfogadni. Arra nézve sem kaptak utasításokat, hogy az új államok „történeti” érvekkel alátámasztott követeléseit
mennyiben kell respektálniuk. Így azután a szakértő bizottságok a legkülönbözőbb érvekkel támasztották alá határozataikat,
egyszer történeti, azután nemzetiségi, aztán gazdasági szempontokkal érvelve, de minden esetben a legyőzöttek ellen döntve.
(Nicolson, 33. oldal, D melléklet.)” Katona Cs. 2010.
165 „Hogy egy részletekbe menő végleges békejavaslaton a volt ellenséges delegáció meghallgatása után már aligha lehet változtatni, ez a dolog természetéből következett, de az csak később lett nyilvánvaló.” Katona Cs. 2010. idézi Sothvellt.
166 Mitrović, A. 1975. 5. Ennek ellentmond az 1914-ben már fokozatosan kirajzolódó elképzelés és az ezt követő években
tudósok által végzett diplomáciai tevékenység. Mitrović szerint „...a történészekből, egyetemi tanárokból, néprajzosokból
és földrajztudósokból összeállított szekció sajátos, már-már egyéni meglátása a kérdést illetően általánosan ismert volt:
Stojan Protić 1918 augusztusában megjegyzi, hogy mindegyik tudósnak külön-külön elképzelése és néprajzi térképe áll
rendelkezésre, így Županić térképén az északkeleti etnikai határ Temesvárat is magába foglalja, Stanojević térképén nem”.
Hogy az ilyen jellegű félreértések ne forduljanak elő, és hogy ebből a majdani küldöttségnek ne származzon kára, javasolja,
hogy J. Cvijićet, Belićet, Radonićot és Stanojevićet hívják el és egyezzenek ki egy határvonalban. Mitrović A. 1975. 7.
167 Mitrović, A. 1975. 7.
168 E helyütt Mitrović Andrej örök becsű munkájának megállapításait másoljuk ide: az élesszemű megállapítások a mai napig
nem lettek idejétmúltak. Mitrović, A. 1975. 90–96.
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A stratégiai elvet katonai szakértők hangoztatták, miközben történelmi tényekről beszéltek
vagy más célokat lepleztek vele. Jugoszlávia esetében a Pešić által kidolgozott stratégiai elveket a Cvijić által hangoztatott természetes és néprajzi határok elvével leplezték. Ha a tárgyalásokon jelen lévő ellenérdekelt fél stratégiai elvet hangoztatott, akkor a szerb küldöttség a
nemzetiségi elv lehetőségével élt. Történelmi igazoláshoz a saját igazság bizonyítására és a
másik megingatására folyamodtak.169 Ebben Cvijić az uralkodás történelmét a népesedés és
a kulturális központ történelmének elméletével cserélte fel: Bánát esetében azzal érvelt, hogy
a középkori szerb állam megszűnte után ez lett a szerb nemzeti szellem és kultúra központja,
máskor a történelmi elsőbbség elvével élt: a románok pl. a hegyek lakói és csak a már létező
szerb kultúrába ereszkedtek le. Ezzel együtt is kortünetként értelmezhető, hogy a történelmi
tényeket a romantika szellemében fogalmazták meg.170 A gazdasági érvekkel leggyakrabban
Rijeka esetében éltek, de egy variánsát Pécs esetében is alkalmazták.171
A nemzeti önrendelkezés elvének érvényesítésének formába öntése a néprajzi-történelmi
bizottság feladata lehetett volna, ha éppen ez a szekció ne tett volna olyan észrevételeket és
ne fogalmazott volna meg olyan bírálatot, ami némiképp helyrezökkenthette a külső – szekción kívüli, ebben az esetben politikai küldöttség részéről megfogalmazott – katonai vagy
gazdasági-stratégiai törekvéseket, már-már túlkapásokat.172 Ettől az elvtől leginkább Albánia
esetében tért el a küldöttség, ahol kifejezetten a stratégiai elvek döntöttek.

169 Párizs, 1919. március 13-án, Az SZHSZ Királyság küldöttsége a Békekonferencián, 516. sz. távirat
Jovan Cvijić Úrnak, A néprajzi-történelmi szekció vezetőjének
A Külügyminisztériumtól a következő távirat érkezett: „Bánát, Bácska, Baranya Nagy Népszkupstinája az Újvidéken február
27-én megtartott gyűlésén a következő egyhangú határozatot hozta meg: Bánát, Bácska és Baranya Népszkupstinája arra kéri a Párizsban működő Békekonferenciát, hogy hagyja jóvá Bánát egyesülését a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz, mivel
Bánátot a 6. századtól szerb és szláv lakosság lakja. Még a magyar történészek véleménye szerint is a szerb és szláv lakosság
autochton, a többi népelemet pedig az államhatalom telepítette. A románok nagyobb tömegben a 18. században telepedtek le.
A történelem egyetlen román mozgalmat sem jegyzett Bánátban, a szerbeknek pedig már a 15. században hat püspökségük
és tizenhét pravoszláv kolostoruk állt: ezzel szemben a románoknak egyetlenegy püspokségük és kolostoruk sem volt.”
„A fenti közlése mellett megtisztelő feladatom, hogy az Első Küldött véleménye szerint a fenti közleményt a Bánátról írandó
memoár anyagába kellene emelni.” SANU levéltár 13484-587/2
170 Tanulmányom szempontjából három, geostratégiai tekintetben eltérő terület sorsa érdemel kiemelt figyelmet. A Bánát
felosztása két szuverén és győztes ország között volt napirenden úgy, hogy már 1915. május 7-én megszületett az a jegyzék,
ami a kérdéses terület felosztásának elveit tartalmazza: a hat pontba foglalt emlékeztető a Belgrád és a Morava völgyének
védhetőségét, Belgrád védhetőségének előfeltételeként a Temes bal partján álló hegyek birtoklását, és a természetes határok jelentőségének hangsúlyozását, az etnikailag vegyes területek hovatartozásának kérdését és végül a történelmi érvek,
nevezetesen az elsőbbség elvének hangoztatását tartalmazta. A Duna és Tisza közötti határvonalra vonatkozó elképzelések sorában a domborzati viszonyokra vonatkozó érvelés helyett a történelmi érvek és az 1910-es népszámlálás „hamis”
adatainak cáfolata, a szláv – tehát szerb, horvát, bunyevác – egység és a közös államban élés szándékának hangsúlyozása
a szembetűnő. Baranya kérdésében Cvijić azon érvelése, miszerint a Duna semmiképpen sem tekinthető stabil határnak,
mivel annak medre több kilométert is „vándorolhat”, illetve az az érv, hogy lakossága vegyes, a Mecsek pedig – a bánáti
határ kialakítása alkalmával hangoztatott elvek szerint – stratégiai szempontból fontos a majdani ország biztonsága miatt.
Szembetűnő hiányosságként kell tudomásul vennünk azt a felemásra sikeredett érvelési mechanizmust, amikor a leggyakrabban hangoztatott, nemzeti önrendelkezésre való hivatkozás joga csorbult. Az egyik példa Pécs városához és környékéhez kapcsolódik: miután maga a város nem szláv többségű, de a környező települések azok, ezért indokolt az új államhoz
csatolása, míg Baja városa bunyevác többségű, de a környező települések nem, de ennek ellenére a szláv államban a helye.
Mint tudjuk, az említett városok 1921-ig valóban a demarkációs vonaltól délre feküdtek.
171 ..azért van szükség a pécsi szénre, hogy a jugoszláv vasútvonalak bekapcsolódhassanak a nemzetközi áruforgalomba…
Mitrović A. 1975. 95.
172 „Követeljük, hogy elismerjék azon területek egyesülését államunkba, amelyek a nemzeti önrendelkezés elve alapján hozzá
kell, hogy tartozzanak.” A régens 1919. január 6-i kijelentése: „Kormányom legelső és legfontosabb feladata a sorsdöntő
pillanatban gondoskodni arról, hogy határaink egybeessenek a néprajzi határokkal, és hogy egyetlen darabkája se essen
idegen hatalom alá.” Mitrović 1975. 96. 58. jegyzet
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Az érvek megfogalmazásában azokat az elveket hívták segítségül, melyek az egész küldöttség számára
érvényes paradigmaként szolgáltak:
1. Az egységes nemzet koncepciója. „…A szerbek, horvátok és szlovénok egy egységes nemzetet
alkotnak, melyet ősidők óta közös civilizációs vonások és szellemi egység jellemez. Mára ez a
nemzet irodalmi és művészeti szempontból a korszerű előrehaladás csúcsán áll. A II. balkán
háború kimerítette ugyan, de népünk ez utóbbi, ráerőltetett háború alatt arra a szilárd elhatározásra jutott, hogy végre megvalósítja régen dédelgetett, nemzeti egységéről szóló álmát…
Népünk ideológiája azonban mindvégig, a kezdetektől az utolsókig hű maradt önmagához.
A harcok kitörésének kezdetétől az egész nemzet összefogott annak érdekében, hogy a zászlajukra kitűzött jelszó: »Egy államba való egyesülés« megvalósuljon.”173
2. A jugoszláv népek lakóterülete és ennek jelentősége. „A népünk által lakott területeket a
Német-Ausztria határán húzódó Dél-Alpok, a Szocsa, Mura, Dráva, Száva, Duna, Tisza,
Timok, Vardar és Sztruma folyók, és az Adria-tenger partjai határolják. Népünk együvé
tartozásának tudata igen fejlett. Az általuk lakott területek földrajzi elhelyezkedésük miatt
fontosak az európai érdekeltségekben. Összekötik Közép-Európát a Közel-kelettel, a Földközi-tengerrel és Kis-Ázsiával. Az elmúlt 500 évben szinte folyamatosan dúltak a kontinens két
hatalmas császársága, Ausztria és Törökország közötti véres háborúk, melyek célja e területek
megszerzése volt, mára azonban mindkettő megszűnt.”174
3. Nemzetiségi elvek és önrendelkezés joga. „A nemzetiségi elvek figyelembevétele, amihez a
békekonferencia járul hozzá, az új állapot keretét hivatott biztosítani. Országunk nemzeti
alapokon nyugszik, és népünk ezért követeli azt, ami őt megilleti. A nemzeti összetartozás és
a népek önrendelkezési joga államunk létrejöttének alapjai. Ennek értelmében azt követeljük,
hogy a nemzetiség elvével összhangban, minden tagállamnak ismerjék el az egyesülésre való
jogát.”175

A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság érdekeit képviselő küldöttségnek
néprajzi-történelmi szekciója és annak előzményei
Az 1919. január 24-én létrehozott néprajzi-történelmi szekció nem volt minden előzményt nélkülöző
testülete a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság érdekeit képviselő küldöttségnek. Az elképzelés, hogy az 1914
előtti politikai pártok programjában haloványan megfogalmazott délszláv területi egység megvalósítása
valóban megtörténjék, az eltérő koncepciók – a délszláv egység és az erős Szerbiához csatlakozó többi
délszláv nemzet – mellett annak elméleti határainak egyértelművé tételét is feltételezték.
A világos koncepció megfogalmazásához a politikum mellett a tudományosság is hozzájárult: a források alapján megállapítható, hogy a kormány Nišbe menekülését követően – a háború kitörésének második napján – Cvijić olyan néprajzi térképet mutat a kormánynak, amin a délszlávok etnikai elterjedése
és annak határa volt ábrázolva. A térképen jelölt határ – és a térkép igazolására szolgáló megfigyelések,
ezek tanulmányok formájában napvilágot látó összegzései – a későbbiek során egyre inkább a stratégiai céllal meghatározott határokkal lesz azonos, mondhatni a stratégiai célok meghatározásának szolgál
tudományos alapul. A térkép bemutatója (Cvijić) akkori ismeretét és tudását összegezte, megtéve az első
173 Krizman–Hrabak 1960. 328–373
174 Krizman–Hrabak 1960. 332.
175 Krizman–Hrabak 1960. 332.
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lépést abba az irányba, hogy a háború előtti tudományosság – egyetemeken oktató jeles professzorok –
a maguk tudásának és tehetségének függvényében szolgálhassák hazájukat, amire a szerb kormány is
értelmeszerűen igényt tartott.
A szerb kormány 1914 augusztusában kéri fel először a tudósok egy csoportját, hogy a Bulgáriával szembeni kárpótlás kérdésében dolgozzák ki tervezetüket: ez nemcsak politikai indíttatásból fakadó szükséglet
volt, hanem azon meggyőződés eredménye is, hogy a háború rövid ideig fog tartani, és hogy a majdani,
hamarosan bekövetkező európai kongresszusra mielőbb elkészüljenek a követeléseket alátámasztó bizonyító
anyagok.176 1914. szeptember 16-án Vesnić újból szorgalmazza a szakértői bizottság felállítását és annak
munkájának elkezdését, valamint javaslatokat tesz annak személyi állományára is: ebben a javasolt öttagú
csoportban Ljubomir Jovanović, Jovan Radonić és Stanoje Stanojević mellett megtisztelő helyen szerepel Jovan Cvijić neve is.177 Az adatgyűjtés tehát 1914 őszén kezdődött meg, és a felsorolt tudósok (Cvijić,
Radonić) mellett Popović, Tomić, Županić, Ćurčin is ezt a feladatot végezték. Miután a felsoroltak mellett
még számos tudós – a szerb elképzelésekkel összhangban – a szövetséges hatalmi központokban fejtette ki
tudományos és diplomáciai küldetését, a korábbi felkészülési szakasz más irányt vett.178 A tudományosnak
tekintett anyag mennyiségének növekedésével arányosan nőtt annak esélye, hogy az érdekelt felek területi
igényei megvalósulnak. Ezzel párhuzamosan az érdekelt felek részvételi aránya is döntő befolyással volt az
eseményekre. Ezért a szerb kormány azon szándéka, hogy már az első napoktól kezdődően anyagot gyűjtöttek, messzemenően meghozta gyümölcsét. Az összegző tevékenység, ami a „rövid jugoszláv enciklopédiák” megírására tett erőfeszítés volt az első világháború ideje alatt, a kormány által támogatott párizsi,
illetve a Jugoszláv Bizottság által támogatott londoni enciklopédia esetében talán még kézzelfoghatóbbá
tette az áhított célt, de Cvijić Balkán-félszigete, annak megjelenési ideje tette a legnagyobb szolgálatot, de
a hatást tovább fokozták a különlenyomatok és demográfiai térképek.179
A tudósok egy kis részének álláspontja szerint a tudománynak függetlennek kellene maradnia a
politikai áramlatoktól, amitől a körülményekre való tekintettel éppen az egyik legjelesebb képviselője,
Jovan Cvijić tért el, amikor a nemzeti célok megvalósítása érdekében feladta korábbi álláspontját. „Annak
ellenére, hogy az első világháború kitörése váratlanul érte a szerb kormányt, és így háborús terve sem volt,
értelemszerűnek hatott, hogy a tudósok és kultúrában munkálkodók több tíz éves tevékenységének tudatos
folytatására kell vállalkoznia, aminek végső célja a délszláv népek egy államba tömörítése volt. Ez a program
ennek ellenére nem volt teljesen egyértelműen megfogalmazva: egyrészt minden szerb egy államba tömörítését
célozta meg, másrészt a délszláv népek felszabadítását.”180 Ahhoz, hogy Szerbia a háború utáni időszakban
megvalósíthassa politikai céljait, a diplomaták mellett tudósok és közéleti személyiségek szerepvállalását
is kilátásba helyezte. Az elképzelés, ami alapján a „rabigában sínylődő testvérek” felszabadulnak, az elvárások mellett világos álláspontot nem tartalmazott, éppen ezért a balkáni konföderációtól a szerb állam
területének megnöveléséig terjedő skálán kellett definiálnia a végső célt.
176 Trgovčević, Lj. 1986. 28. Általánosságban megállapítható, hogy a versailles-i békerendszer volt az első, amely a politikusok
mellett a tudósok jelenlétét is feltételként szabta meg annak ellenére, hogy a tudósok szerepe másodlagos volt, és háttérbe
szorult: a tudományos megállapítások a döntések objektívitását voltak hivatottak alátámasztani. Pišev, M. 2009. 66.
177 Jovanović és Vesnić elképzelései a személyek tekintetében igen, a végső államforma kérdésében azonban nem egyeztek: amíg
az első a délszláv államok élén látta Szerbiát, addig Vesnić a szerbek államának körvonalait szerette volna mielőbb látni.
178 A tudósok világháború alatti tevékenységének monográfiát szentelt Ljubinka Trgovčević 1986-ban. Ennek bemutatásától
terjedelmi okok miatt eltekintenék. Annyit illik leírni, hogy az adatgyűjtés mellett a tudósok népszerűsítő feladatot is elláttak:
az európai fővárosokban kultúrmissziós tevékenységet folytatva a szerb–jugoszláv eszme népszerűsítése is feladatuk volt,
aminek programja 1914 második felében már megfogalmazódott, és aminek többek között Cvijić Londonban tett eleget
1915 januárjától.
179 Pišev, M, 2009. 67.
180 Trgovčević, Lj. 1986. 27.
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A néprajzi-történelmi szekció elsődleges célja tehát a majdani állam határai legitimitásának tudományos érvekkel való alátámasztása volt. Az érvelés során memoárok megírására kerül sor, amivel a néprajzi-történelmi szekció célja: „…1. hogy egy adag eszmét és okot rögzítsenek a küldöttség minden tagjánál,
2. hogy ismerettel szolgáljanak azon nemzetközi szaktekintélyeknek, akik az ügyünket előrébb vihetik, 3.
hogy a különösen sikeres memoárokat a Békekonferencia elé tárják, 4. hogy általánosan dokumentáljanak.”181 A szekcióba a történelem, a néprajz és a földrajz területéről érkező szakembereket hívtak meg. A
szekció tulajdonképpen munkája januártól szeptemberig tartott, amikor Jovan Cvijić és Aleksandar Belić
elhagyja Párizst, hogy csupán Ferdo Šišić és Lujo Vojnović maradjanak Párizsban.
Andrej Mitrović, a korszak legjelesebb ismerője szerint nem maradt fenn semmilyen nyilvántartás a
szekció munkájáról és összetételéről. A megjegyzés alapján egyértelműsíthető, hogy a megállapítás leírásának idején nem volt tudomása az újvidéki Matica srpska kézirattárában található jegyzőkönyvekről.182
Az általam lefordított jegyzőkönyvek tanulsága szerint az első előzetes ülés után, amin a politikai
küldöttség tagjai is részt vettek (1919. január 24-én) még aznap elkezdi tevékenységét a magát időnként
néprajzi-történelmi, máskor területi bizottságnak nevező szekció, aminek egyik igen húsbavágó problémája a saját nevén túl saját hatáskörének, a saját döntések pozicionálásának kérdése volt. Miután a szekció megtartotta első tíz ülését (január 24-e és február 15-e között), annak elnöke, Jovan Cvijić jobbnak
látta alszekciókban folytatni a munkát, vélhetően a hatékonyság növelése céljából. 1919. február 17-e és
május 29-e között huszonnyolc ülés jegyzőkönyve maradt fenn, hogy június 6-a és 20-a között ismét mint
néprajzi-történelmi szekció működjön még három alkalommal a korábbi alszekció helyett, ami a jugoszláv
kérdés összességével foglalkozó alszekció elnevezést viselte. Június 20-a utáni tevékenységének nyomait
a levéltári forrásokban nem találtam meg.183
A fennmaradt jegyzőkönyvek alapján három markánsan elkülönülő szakaszt különböztethetünk meg
a szekció munkájában:
–

az első szakasz a megalakulástól március közepéig tartott, amibe az osztatlan szekció munkája
és a már alszekciókban folyó munka is folyt. Az alszekciók megalakulását vélhetően nagyban
befolyásolta a feladatok szerteágazó volta és az időszűke is, hiszen február közepéig Bánát,
Bácska, Baranya, Skadar, Rijeka, Isztria, Gorizia és a Sop-vidék kérdése is felmerült. A feladatok
is kiosztásra kerültek és február 21-én már rendelkezésre állott a Rijekával kapcsolatos memoár, valamint a Bánátról szóló memoár is. Ezután került sor a február 25-i Területi bizottsági
meghallgatásra Tardieu elnökletével, ahol a Bánátra vonatkozó kérdésekre kikristályosodott,
a többi felmerülő kérdésre csak rögtönzött válaszokat adhatott Cvijić.184 A Tardieu Bizottság előtt tett meghallgatás után elkészül a Baranyára vonatkozó memoár elsődleges szövege,
de a bánáti és bácskai memoárok nyomdába adását követően a munkát sikeresen befejező
Radonić, Stanojević, Bilić, Marković, Vojinović újabb feladatot kapnak, ezúttal Macedónia,
a Muraköz és Skadar kapcsán.

–

A második szakaszban – március közepétől – az időzavartól továbbra is félve (Cvijić értesülései szerint a területi bizottság március közepe után nem kívánt újból összeülni) külső

181 Matica srpska levéltára MS 14.507.
182 A szerző felesége, Ljubinka Trgovčević viszont 1986-os könyvének megjelenésekor igen korlátozott mértékben, de használja
azt: a korlátozott használat egyik okát talán abban kereshetjük, hogy a kéziratban maradt jegyzőkönyvek Tihomir Đorđević
cirill betűs sorai, amik avatatlan olvasó számára igen nehezen, már-már egyáltalán nem olvashatók.
183 A szekció jegyzőkönyveit lásd a függelékben.
184 Lásd a függelékben szereplő jegyzőkönyveket.
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szakértőket, a helyi körülmények jó ismerőinek számító személyeket hívta el Párizsba185. A
nagyszámú helyi notabilitás létszáma május elején érte el a csúcsát: május 3-án huszonegyen
voltak jelen, hogy ez a létszám fokozatosan csökkenjen. A szakaszt a szekcióelnök május
29-én felolvasott összetett tanulmánya zárta az új ország északi határairól.
–

Míg az első szakaszát a memoárok gyors, már-már rohamlépésben történő írása jellemezte,
a harmadik szakaszban – Karintia és Dalmácia kérdése mellett – a kis engedmények érdekében tett apró lépésekre került sor: olyan városok hovatartozásának eldöntését (pl. Baja vagy
Mohács) tűzték ki célul, amelyek korábban nem szerepeltek a területi követelések sorában,
de bátorítást kapva ennek elérését sem tartották elképzelhetetlennek.186

Annak ellenére, hogy az új határok megvonása esetében különböző „hangulatú” tárgyalások folytak
– mondjuk a békekötés pillanatában a győztesek oldalán álló Szerbia (mint a létrejövő SZHSZ Királyság
fegyverjogon vezetővé előlépő része) és Románia között a Bánság, vagy a vesztes Ausztria esetében Koruska
(Karintia) esetében, vagy akár a tárgyalásokon részt nem vevő Magyarország között – megelőlegezhetjük,
hogy a néprajz és történelem igen komoly súllyal szerepelt az érvelésben. A szemben álló felek tudományos
„hagyományai” egyaránt felhasználták a saját tudományosságuk eredményeit, de a körülmények folytán
az azonos érvek másként érvényesültek győztesek és legyőzöttek esetében.187

A néprajzi-történelmi bizottság érvei a magyarok lakta területeken
húzódó határok megállapítása során
Annak ellenére, hogy a néprajzi-történelmi bizottság mint szakértői szekció a politikai küldöttség
által átnyújtott memorandumok, dokumentumok érvrendszerének előkészítésében vett részt, sok esetben
nemcsak ennek a két tudományágnak a módszerét vagy adatait használta munkájában, hanem igen sokszor
a feltételezések egyébként igen sikamlós talajára tévedt. A dolgozatnak nem feladata ezeket a nehezen
vagy egyáltalán nem bizonyítható argumentációkat erősíteni vagy cáfolni, éppen ezért ezúttal arra a sajátosságra kell felhívni a figyelmet, hogy minden egyes részkérdés sajátos megközelítést és érvelést követelt
magának, amivel ugyancsak beleilleszkedett a békekonferencia mechanizmusába, ami több esetben – a
magyar népesség esetében mindenképpen – a vártnál is súlyosabb következményekkel járt.
A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság küldöttségének és szekcióinak nem kizárólag az északi határok
kialakítását kellett a maguk számára legkedvezőbben megoldani, hanem számos más, még tárgyalások
útján alakítható határ kérdését is. Megjegyzendő, hogy a határok kialakítása tárgyalás útján a szövetségesek oldalán állókkal volt lehetséges: ily módon – Bánát esetében a békekonferenciát követően végleges
formájában a húszas évek közepén – a határok kérdése a szövetségesek irányába ha lehet, még bonyolul185 „Párizs, 1919 március 20-a, Az SZHSZ Királyság küldöttsége a Békekonferencián 645. sz.
A néprajzi szekció elnökének.
Kormányunk tudtával tegnap megérkezett Párizsba Blaško Rajić szabadkai bunyevác pap, aki jól ismeri Bácskát és a bunyevácokat. Jó lenne, ha barátaink és ellenségeink is személyesen találkozhatnának vele, hogy meggyőződjenek arról, hogy a bunyevácok ugyanazok, mint a szerbek és a horvátok.” SANU 13484/587.
186 Cvijić véleménye szerint (amint azt Mitrović írja) a szekció feladata a vitás területekre vonatkozó térképek kidolgozása és olyan
adatsorok beszerzése lett volna, amik a legkisebb falura is bizonyíró erejűek. A szekció tagjainak tanácsadói jogkörük is volt,
és Cvijić joggal vette észre, hogy nagy mulasztás, hogy a területi ügyekben illetékes bizottságnak nincs jugoszláv tagja.
187 Külön tanulmány foglalkozhatna a néprajzi szempontú érvek hasonlatosságával, illetve a szemben álló felek adatainak
cáfolatával: a délszláv állam küldöttségének igen erős és sokszor „előrántott” kártyája például a magyar állami statisztikai
adatok pontatlansága, tendenciózus magyarosítási szándéka volt. Ennek bizonyítására többféle módszert használtak, amelyek
bemutatására ehelyütt nincs lehetőség.
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tabb kérdéssé nőtte ki magát (az olasz kormány a londoni, a román a bukaresti egyezményre hivatkozott),
a macedón–görög határ nem változott, a bolgár, ausztriai és magyar határ kérdését pedig a szemben álló
felekkel kísérelték meg rendezni olyan módon, hogy hosszas hónapok előkészítő munkájával igyekeztek
kész tények elé állítani a lényegesen később meghívott kapitulálók képviselőit.
A néprajzi-történelmi szekció minden határ esetében memorandumot fogalmazott meg, de elsősorban
az általuk északinak aposztrofált határ kérdésével és ennek érvrendszerével foglalkoznék kimerítőbben.
A történelmi Magyarország déli vármegyéi közül Temes, Torontál, Krassó-Szörény, Bács-Bodrog,
Baranya, Somogy, Zala, Vas, Moson, Sopron vármegye fordul elő a néprajzi-történelmi szekció memorandumaiban mint a területi aspirációk nyilvánvaló tárgyai vagy célpontjai. Horvátország és Krajna (Szlovénia) a Horvát, illetve Szlovén Nemzeti Tanács által kinyilvánított csatlakozási szándékukkal a maguk
által meghatározott határaikkal eleve olyan helyzetet teremtettek, hogy az a kinyilvánítás első pillanatától
kezdve – régi entitásra hivatkozva – vitán felülivé tette hovatartozásuk kérdését.
A továbbiakban a délszláv küldöttség által használt területi felosztás terminológiáját használnám, így
a Bánát, Bácska, Baranya, Muraköz és Murántúl esetében a memoárokban, memorandumokban (jegyzékekben) felsorakoztatott érvek kavalkádját tekintjük át röviden.
A Bánát (Bánság) kapcsán felsorolt érvek sorában az őslakos–telepes ellentét kapcsán az első csoportba tartozónak vélt szláv lakosság történelmi jogait a román, a magyar és német lakosság elé helyezték188
– külön figyelmet érdemel az a tény, hogy az őslakos–telepes dichotómia feloldására az elsősorban Románia ellen irányuló diszkurzus során is kitért, mi több, gyengíti a magyar pozíciókat, ugyanakkor a német
lakosság jelentőségének minimizálásával elsősorban a szerb elem jelentőségét kívánták elérni.189 Koránt188 „Párizs, 1919. március 13-án Az SZHSZ Királyság küldöttsége a Békekonferencián 516. sz.
Jovan Cvijić Úrnak A néprajzi-történelmi szekció vezetőjének
A Külügyminisztériumtól a következő távirat érkezett: „Bánát, Bácska, Baranya Nagy Népszkupstinája az Újvidéken február 27-én megtartott gyűlésén a következő egyhangú határozatot hozta meg: Bánát, Bácska és Baranya Népszkupstinája arra
kéri a Párizsban működő Békekonferenciát, hogy hagyja jóvá Bánát egyesülését a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz, mivel
Bánátot a 6. századtól szerb és szláv lakosság lakja. Még a magyar történészek véleménye szerint is a szerb és szláv lakosság
autochton, a többi népelemet pedig az államhatalom telepítette. A románok nagyobb tömegben a 18. században telepedtek le.
A történelem egyetlen román mozgalmat sem jegyzett Bánátban, a szerbeknek pedig már a 15. században hat püspökségük és
tizenhét pravoszláv kolostoruk állt: ezzel szemben a románoknak egyetlenegy püspokségük és kolostoruk sem volt.”
„A fenti közlése mellett megtisztelő feladatom, hogy az Első Küldött véleménye szerint a fenti közleményt a Bánátról írandó
memoár anyagába kellene emelni.” SANU 13484-587. A Békekonferencia anyaga.
Ugyanez a gondolat letisztultabb formában jelenik meg a memorandum szövegében: „Bánátban szerbek, magyarok, románok
és németek élnek. A szerbek őslakosok, a többi nemzetiség telepesként később érkezett. Keleten a határt a szerbek és románok közt,
északon pedig a szerbek és magyarok között kell meghúzni. A történelmi adatok arról tanúskodnak, hogy Bánát területén a régi
időkben dákok éltek. Mivel a római telepesek a gótok elől menekülve Dáciából a Duna jobb partjára vonultak vissza, a román
nemzet bölcsőjét is a Duna jobb partján kell keresnünk. A románok tehát nem tekinthetők őslakosoknak Bánátban.
A szlávok első letelepedését ezekre a területekre a 4. század elején említik, közvetlenül a hun állam széthullása utáni időszakban.
Az ezen a területen élő szlávok a 6. században avar, a 9. században pedig a frank fennhatóság alá estek. Mikor a magyarok megérkeztek ezekre a területekre, az őslakos szlávokat már itt találták, akik Szentkláray magyar történetíró feljegyzései szerint a balkáni bolgárokkal tartottak fenn állandó kapcsolatokat. A 10. és a 11. században a szlávok magyar uralom alá kerültek, az Áprádháziak fennhatóság alatt e terület szlávjai jelentős szerepet töltöttek be: önálló hadseregként a magyarok és csehek között 13. században vívott összetűzésekben jócskán kivették részüket, az udvartól pedig nemesi rangot kaptak.” In: Krizman–Hrabak 1960. 338.
189 „Az osztrák, majd a magyar kormány Bánát szerb jellegének megbontása érdekében tett minden lehető és törvénytelen módszerének ellenére, azaz a németek, magyarok, románok betelepítésével sem tudta államunk által követelt bánáti területek szerb
jellegét megváltoztatni, így szerb lakosainak száma nagyobb, mint más nemzeteké. Valójában Bánát azon részében az 1 042
058 lakosból mindössze 194 876 a magyar és 309 889 a német.
A telepes németekkel nem foglalkozunk külön, mivel azok lakhelyei sehol sem érintkeznek német területekkel, és számukra
lehetetlen önállósult életről vagy a Németországgal való egyesülésről beszélni, ezeket a németeket a helyi lakosság tiltakozása
ellenére és azok nemzeti öntudata fejlődésének megakadályozása, azaz a szerb őslakosok a Királysággal való egyesülése
meggátolása céljából telepítették oda.
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sem elhanyagolandó tény, hogy a dákoromán elmélet cáfolata is a szerb fél pozícióját erősítette, és a cáfolat
igen sokáig jelen volt az érvek sorában, bár a memorandum szövege már nem tartalmazta ezt a részletet.190
Legalább ennyire nagy jelentőséget tulajdonítottak a gazdasági és földrajzi érvek alátámasztása során
a történelmi és néprajzi argumentációnak.191 Az érvelés egyik sajátossága, hogy a túlzott egyoldalúság
látszatát a tárgyilagos, a másik félnek is igazat adó szempontrendszer megszólaltatása szakítja meg: „Míg
Nyugat-Bánát földrajzi és etnográfiai egységet képez Észak-Szerbiával, a román lakossága elenyésző számú, és
Mindezeken kívül Bánát e részének szerb jellegéről az a tény is tanúskodik, hogy a szerbek Nyugat- és Közép-Bánát területén
tizenegyszer több földet birtokolnak mint a románok. Bánát ezen része már csak azért is szerb terület, mert a szellemi élet itt
szerb kezekben van, és az innen származó szerbek hozták létre és fejlesztették ki a szerb irodalmat, és számos híres irodalmárt
és tudóst adtak nemzetük számára.
Mint már említettük, a németeket nem vesszük figyelembe a határok megvonása kérdésében. Ők túl távol vannak eredeti hazájuktól, nem összefüggő területeken élnek, semmilyen kapcsolatban nem állnak Németországgal. Ami pedig a szerbeket és az
eredeti hazájukkal érintkező románokat illeti, ők igenis érintettek a határok megvonásával kapcsolatban. A szerbek nemzettársaikkal délen és nyugaton, a románok pedig keleten érintkeznek”. In: Krizman–Hrabak 1960. 341.
„A szerbek és magyarok közötti határok megvonása akadálytalan és igazságos kell hogy legyen. Bánát délszláv részében 194 876
olyan magyar él családjával együtt, akik tisztviselők, közszolgálatot teljesítők és cselédek. A magyar kormány propagandacélokból és a más nemzetekhez tartozó lakosság ellenőrzése érdekében folyamatosan és célzottan nevezett ki magyar tisztségviselőket, tisztviselőket és cselédeket. Minden vasúti tisztviselő, utász, csatornázási munkálatokat végző személy és csendőr magyar.
Számuk gyakran az összlakosság 20%-át is eléri. Ha ezeket az embereket nem vesszük figyelembe, akkor a mi Bánátunkban
mindössze 160 000 olyan magyar marad, akik nem összefüggő területeken élnek, és semmilyen érintkezésben nincsenek hazájukkal.” In: Krizman–Hrabak 1960. 342.
Azonkívül arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a magyar statisztika egyáltalán nem megbízható, különösen a szlávokat
érintő adatokat illetően. Bizonyítékul szolgál ehhez az állításhoz a Karlócai szerb érsekség a pravoszláv szerbeket nyilvántartásba vévő statisztikája, mely értelmében a Torontáli és Temesi vármegyékben 322 378 szerb él, míg a magyar statisztika
csupán 269 651 szerbről tesz említést. In: Krizman–Hrabak 1960. 343.
190 „A román tézis. A románok azt vallják, hogy ők a Bánát legkorábbi lakosai. Úgy tartják, hogy a dákoktól és római telepesektől
származnak, akiket Erdélyben és Transzilvániában (sic!) a 2. század elején Traianus császár telepített le. Továbbá azt állítják,
hogy a Bánát ősidők óta egységet képezett katonai-gazdasági-közigazgatási szempontból. Szerintük Bánát természeti adottságai
révén is egy egység, amit délen a Duna, nyugaton a Tisza határol. Minthogy a románok abszolút többségben vannak a Bánát
keleti felében, ezt a nagy számot használják. Azonban ezt a számot mindazokra a megyékre kiterjesztve, aminek határait ily
módon meghúzták, az 592 000 számot kapják, többet, mint bármelyik másik nemzetiség a Bánátban, kiváltképp a szerbek,
akik számosabbak Torontál megyében és Temes déli részében. A képzelt történelmi jogok és azon valótlan állítás alapján, hogy
Bánát egyetlen nagy egység, amit nem kell háborgatni most sem, illetve a nemzettársak száma alapján követelik maguknak a
románok az egész területet.
A román tézis valótlan volta. Nem pontos az az állítás, hogy a románok Traianus római kolonistáinak leszármazottai Dáciában.
Miután a gótok betörése Dáciába a 3. században a római kolonistákat költözésre kényszerítette, és azok a Balkánra menekültek, a románok nem hódíthatták meg népként Dáciát, vagyis a mai Transzilvániát és Bánátot. Az ő bölcsőjük a Balkán-félszigeten ringott, amint azt az orosz, német és magyar tudósok mellett a római kor legjobb ismerője, Jirechek is bebizonyította
nemrégiben. A románok csak a 10–11. században kezdik benépesíteni a mai Romániát, ahonnan tovább vándorolnak a 12.
században Erdélybe és a mai Krassó-Szörény vármegyébe, ahova a 13. században érkeznek, ahol a két tartományban sűrű
jugoszláv népességre találtak, amely addigra már néhány évszázada a területen élt. A románok tehát nem a legrégebbi népesség Bánátban, ahogy azt ők állíjtják. Bánát keleti felében csak a 13. században jelentkeznek, ahonnan fokozatosan terjednek
el Temes megye hegyein. Bánát síksági részén pedig a 18. században.” Memoár Bánátról AJ F336. fasc 15.
191 „Az egyik rész Nyugat-Bánát, vagy síksági Bánát, mely a Tisza folyótól Temesvárig, Versecig és Fehértemplomig terjed, a másik
pedig az említett városoktól keletre fekvő Kelet-Bánát, vagy hegyvidéki Bánát. Nyugat-Bánátot az jellemzi, hogy vízgyűjtő
területének folyói – Tisza, Maros, Néra és Karas – dél, illetve Belgrád felé folynak, Bánát gazdasági áramlatainak és hajózási
útvonalainak központjává emelve ezt a várost. Nyugat-Bánát a Morava- és a Vardar-völgyével képez egy egységet. A 17. és
18. században és szinte napjainkig is (negyven évvel ezelőttig) – pontosabban a magyar kormány tiltó intézkedéseinek bevezetéséig – Nyugat-Bánát kereskedelme és gazdasági élete szorosan kapcsolódott Szerbiához. Temesvár volt a Balkánnal való
gazdasági kapcsolat központja. Mikor a török megszállás elsöpörte a balkáni szerb államokat, teljesen természetes volt, hogy a
szerb civilizáció Bánátban, a Morava-völgyétől északra folytatódjon. A 16. századtól a 18. századig Nyugat-Bánátot egyszerűen Szerbiának-Raškának nevezték, mivel a szerb életvitel és nemzeti öntudat itt volt a legerőteljesebb. Nyugat-Bánát sohasem
ápolt szoros kapcsolatokat Romániával, melytől a Kárpátok hegyvonulata is elválasztja.” Krizman–Hrabak 1960. 338.
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annak szerepe is semmitmondó a román civilizáció alakításában, addig Kelet-Bánát, Krassó-Szörény vármegye épp ellenkezőleg, mindig is etnográfiai, történelmi és gazdasági egységet képezett Erdéllyel. Igaz ugyan,
hogy Bánát e keleti részének is vannak szerb elemei, mi mégsem formálunk rá jogot.”192 Az északi határok
esetében külön kártyaként szerepelt a magyar statisztikai adatok vélt pontatlanságának és részrehajlásának
érve, amit nemcsak a magyar lakosság számának csökkentése érdekében alkalmaztak, hanem Bánát esetében
a Romániával közös határ kialakítása során is.193
Bács-Bodrog vármegye (szerb szóhasználatban Bácska) területén majdan kialakítandó határ esetében
nem a szövetségesek oldalán álló, hanem ellenséges állammal kellett a határ kérdését rendezni. Ez merőben
más hozzáállást feltételezett és eredményezett, ami ellen a békekonferencia Legfelsőbb Tanácsa sem emelt
érdemben szót.194 Amíg a szerb-román határ esetében szükség mutatkozott a román fél argumentációjának
cáfolatára, addig Bácska esetében elegendő volt az első foglalásra, a statisztikák szándékosan téves voltára,
az elmagyarosításra, a bunyevácok és sokácok jogaira és a jogtiprásokra, illetve a magyar hivatalnokréteg elvakultságára és fanatizmusára hivatkozni.195 A békekonferencia át nem gondolt, már-már zaklatott
munkamenetére jellemző, hogy a magyar népesség sorsát igen hátrányosan érintő határok kijelölése (1919
májusa és júniusa) után is lehetőség mutatkozott arra, hogy bizonyos kisebb módosításokat eszközöljenek
Bácska esetében. Ennek egyik igen eklatáns példáját éppen Jovan Cvijić szolgáltatta azon akcióival, ahol
a saját friss terepbejárásaira hivatkozva, a szemtanú megfigyeléseit perdöntő érvként sorakoztatja fel. A
megfigyelései – bízva abban, hogy csak időszűke és a higgadtság teljes mentessége okán – igen tendenciózusak és részrehajlók, ezzel együtt semmiképpen sem válnak javára az utókor szeme előtt. „A szerbek
és bunyevácok e helyben nem képeznek még relatív többséget sem, de létszámban mindjárt a németek után
következnek. Létszámuk nagyobb mint a magyaroké, akik egyébként az egész Duna mentén egészen más
sajátosságokkal bírnak, mint a Tisza mentén. Nem is igazi magyarok mint a Tisza mentiek, hanem néprajzi
értelemben kései keveredés eredményei, akik erőszakos magyarosítással alakultak ki bunyevácokból, szlovákokból, németekből és magyarokból. Bármilyen nemzeti öntudatot nélkülöznek, már-már közönyös, nemtörődöm tömegként viselkednek. Új államunk számára nem jelentenek semmilyen komoly veszélyt.
Ezzel szemben a bunyevácok tiszta, igen erőteljes dinári eredetű lakosság, amely a hercegovinai és a dalmát hátország vagy Nyugat-Szerbia lakosságához hasonlatos, fejlett büszkeséggel. Ez a lakosság nem változott
192 Krizman–Hrabak 1960.
193 Az 1910-es általános népszámlálás adatai szerint a Torontál vármegyében Pancsovával együtt 199 750 szerb és 86 937
román él. A Temesi vármegyében Temesvárral együtt: 69 905 szerb és 169 030 román él. Sőt mi több, ebben a két megyében, vagyis Nyugat- és Közép-Bánátban rajtuk kívül még megközelítőleg 41 600 egyéb szláv (horvátok, szlovákok, ruszinok
és mások, akiket a magyar statisztikák „egyéb” alatt tartanak számon) van. Tehát a két megyében összesen 311 255 szláv és
255 967 román él, ami annyit jelent, hogy 55 288 szlávval van több, mint románból. …1910-es hivatalos magyar népszámlálás adatai szerint Bánát hozzánk tartozó részén (lásd a mellékelt térképet) 316 286 szláv él, ide sorolva azokat is, kiket a
magyar statisztika egyébnek tüntet fel, míg csupán: 212 396 román, vagyis 103 890 románnal kevesebb mint szláv van. In:
Krizman–Hrabak 1960. 341. A Bánátról írt korábbi memoár még más számokat tüntetett fel: „A magyar hivatalos statisztikák alapján a román lakosság összlétszáma a három megyében 592 049, szemben a szerbek, szlovákok és rutének együttes
313 683-as számával. Torontál és Temes megyékben a románok száma 255 967, szemben a szerbek és szlovákok 293 431-es
számával. Amennyiben figyelembe vesszük azt a tényt, hogy az állami statisztika nem mutatta ki a krassó-szörényi szerbeket,
cseheket, morvákat és dalmatákat, hanem az egyéb kategória alá sorolta őket (a három megyében az összlétszámuk 46 663)
akkor a szerbek száma legalább az itt jelzettek 2/3-a, vagis 21 102 mindhárom megye esetében, még a visszamaradó 1/3 a cigányok részesedése. Ily módon a szerbek és szlávok száma a három megyében 334 785 a velük szemben álló románokkal, akiknek
száma 592 049. Torontál és Temes megyében az egyéb kategóriában vezetett személyek 2/3-ának száma 17 680, így ebben a két
megyében a szerbek és szlávok száma 311 084, szemben a 25 596 románnal.” Memoár Bánátról AJ F336. fasc 15.
194 Az amerikai küldöttség néhány ellenvéleményétől eltekintve.
195 A végleges memorandum szövege (Krizman–Hrabak 1960) és a Bácskáról írt memoár (AJ F336 Fasc 16 7239/1-5) gyakorlatilag azonos érveket sorolt fel, némiképp változtatva az érvek sorrendjén.
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meg a magyar-zsidó, illetve német civilizációs hatások nyomására, hanem a maga módján azt átszűrve a saját hasznára fordította. Igaz ugyanakkor az is, hogy nyomás alatt élve saját iskolák és egyház nélkül, minden
nemzeti jogtól megfosztva egy olyan államban, mint amilyen Magyarország, a nemzeti öntudat nem volt mindig a legmagasabb szinten. Éppen ezért elmagyarosodott. Ezért a magyar állami statisztikák felére, harmadára csökkentették létszámukat. Azokban a személyekben, akikben a nemzeti érzés fellángolt, erőteljes típusokat
ismerhetünk meg, és ez a folyamat napjaink eseményeinek hatására még nagyobb erőre kap, ez a terület kétségtelenül az irredentizmus vidéke lesz abban az esetben, ha nem a mi államunkhoz csatolják. Személyes benyomásom alapján úgy ítélem meg, hogy amennyiben Baját és környékét számos faluval államunkhoz csatolnák, akkor az erőteljes bunyevác népesség okán néhány éven belül a mi típusunk jellemzőit tudhatná magának.”196
A kései kezdeményezések sorába tartozik Baja és környéke hovatartozásának kérdése is, amely követelés alátámasztására újból előkerült a szemtanú érvelése: „Érthető hát, hogy az állami magyar statisztikai
adatok éppen itt hamisítanak a legnagyobb mértékben. A legnyilvánvalóbb példa erre a Matijevics nevű falu.
Az egész falu lakossága a bunyevác Pijukovics törzshöz tartozik, akinek ősei 1747-ben költöztek ide, miután
Mária Terézia katonai érdemeik elismeréséül 7000 hold földet adományozott nekik. Az apa telepedett le hét
fiával. Mára hatszáz lélek lakja a falut. Ők mindnyájan bunyevácok, akik kifejezetten szép és tiszta szerb
nyelvet beszélnek, és akiket a magyar országos statisztika magyarként jegyzett be (614-üket). A valóság az,
hogy legfeljebb a szolgáik magyarok.”197
Baranya (és Somogy) megye gazdasági-stratégiai okok miatt külön jelentőséggel bírt. A néprajzitörténelmi szekció többszerzős memoárja a történelmi jogokra198 és statisztikai pontatlanságokra199 való
hivatkozás mellett a természetes piaci vonzáskörzeteivel – elsősorban Eszékkel és Zomborral – magyarázza200 lakosainak szándékát, illetve Baranya esetében fordul elő először a Duna és a Dráva kiszámíthatatlan
folyására és a meder fősodrának változékonyságára való hivatkozás, kétségtelenül Cvijić jóvoltából.201 A
mecseki szénbányák mint az új állam szénszükségletének egyik legfontosabb forrása a béketárgyalásokat
követően is viták, konfliktusok forrásának bizonyult.
196 Jovan Cvijić levele az SZHSZ Királyság politikai küldöttségének Zomborból, 1919. szeptember 22-én. (AJ F336 fasc 17. dos II)
197 Jovan Cvijić levele az SZHSZ Királyság politikai küldöttségének Zomborból, 1919. szeptember 22-én. (AJ F336 fasc 17. dos II)
198 Kelet-Baranya lakossága valamikor kizárólag szerb-horvát volt. Az ezeken a területeken végbemenő migrációk, az itt zajló
háborúk, a módszeresen végrehajtott (különösen Rákóczi Ferenc felkelése idején, 1705 és 1711 között) szerbirtások, a szerb
elemek rendszeres elüldözése és az idegenek betelepítése hozzájárult ahhoz, hogy a tartományban élő szerb-horvát őslakosság száma megcsappanjon. A felsorolt történelmi tényekhez társulva közrejátszott még az az osztrák–magyar politika
is, mely a folytonos elnémetesítés és elmagyarosítás eszméjétől vezényelve a tartomány szerb-horvát lakossága közé előbb
németeket, majd magyarokat telepített. Ezenkívül Ausztria a német és magyar nemességet pártfogolva, hatalmas, még ma is
meglévő birtokokat adományozott számukra (lásd a jegyzeteket a mellékletben). Ezeket a hatalmas földbirtokokat németek
és magyarok igazgatták, idetelepült német és magyar munkaerővel műveltették, ami szintén hozzájárult e területek betelepítéséhez és elnémetesítéséhez. A német és magyar telepesek a magyar hatalom támogatását és védelmét élvezve igen kevés
jóindulattal viseltettek az őslakosok irányában. Krizman–Hrabak 1960.
199 Baranya azon részében, mely a javasolt határmegvonás értelmében a Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz kellene hogy tartozzon (5. térkép a mellékletben) 31 711 szerb-horvát és 42 074 magyar él. Ám ez utóbbi szám néhány ezer magyarnak titulált
szerb-horvátot is takar, és mindazon magyar és nem magyar tisztviselőt, akiket családjukkal egyetemben tetszőlegesen magyarként tüntettek fel (állami hivatalnokok, vasúti munkások, bányában és gyárakban dolgozók, utászok, stb.). Így e területek
szerb-horvát lakosainak száma ha nem is magasabb, de legalábbis ugyanakkora, mint az állandó magyar lakosság száma.
200 Baranyának azt a részét, melynek egyébként valamivel több mint 100.000 lakosa van, államunk azért követeli magának, mert
a szlavóniai Eszék körüli és a bácskai Zombor környéki területekkel való összeköttetést könnyíti meg. Hasonló okokból kell
a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak a maga számára igényelnie még a Drávától északra fekvő keskeny sávot is, mellyel a
rajta áthaladó vasútvonal a Murán túl fekvő délszláv területeket (Muraköz és Murántúl) összeköti Szerbiával és Bácskával (a
Zákány–Barcs–Siklós–Mohács-vasútvonal). Ezen a földsávon számos szerb-horvát település található, míg azon magyarok
száma, akik így országunkba kerülnének, alig éri el a pár ezret. Krizman–Hrabak 1960.
201 Lásd Cvijić: A délszlávok északi határai című munkáját.
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Ugyancsak Cvijić tisztázása után kerül napvilágra az a vélhetően Ilarion Zeremski püspöktől származó – valószínűleg a memorandum átadása után leírt dokumentum, ami post festum további területek
megszerzését volt hivatott szolgálni: a korábbi, utólagosan benyújtott dokumentumokhoz hasonlóan a
személyes meggyőződésre és a szemtanú éles szemére hivatkozva foglalja keretbe adatait.
„1. Mohács városa. A magyar statisztikákkal ellentétben a szerb ortodoxok és katolikusok itt a lakosság
abszolút többségét adják: a teljes lakosság 18 000 fő, ebből szerb katolikus 11 000, ortodox pedig 1124 fő. A
város szerb jellegéről egyébként bármiféle elfogulatlan járókelő megbizonyosodhat, amennyiben végigjárja a
városnegyedek utcáit, különösen vasárnap vagy ünnepnapokon. Különösen a szerb katolikusok viselete az,
amely ezt az igazságot a legerősebben kinyilvánítja. A látogatónak tehát nem szabad megfigyeléseit a város
kereskedelmi központjára korlátoznia, ahol a szerb ortodoxok mellett a meglehetősen felületesen elmagyarosodott zsidó és német származású kereskedők dominálnak; ezek az érzelmeiket máris változtatják, és még
gyorsabban meg fogják változtatni, mihelyt a határokat igazságosan meg fogják húzni.
2. Baranya azon része, ahol a szerbek a lakosság döntő többségét alkotják.
Ha egy utazó, a Pécsről dél felé vezető [tévesen: »concuisant« »conduisant« helyett! V. G.] úton Udwardon,
Szalantán, Siklóson, Hapanear Lipovén, Sárokon keresztül végigmenne, két nap alatt bizonyítani tudná
mindezt. Meg vagyok győződve róla, hogy e megfigyeléseket a jog és az igazság szellemében figyelembe fogják
venni. Mindenesetre nem fognak napirendre térni felette [„passer outre” helyett tévesen »passer entre« van
írva! V. G.] anélkül, hogy egy szövetségesekből álló bizottságot meg ne bíznának az ellenőrzésével a célból,
hogy hivatalosan megállapítsák e határokat. Ezt a munkát néhány nap leforgása alatt el lehet végezni. Kívánatos lenne, hogy a Bizottságnak legalább egy tagja beszélje a szerb nyelvet.”202
A békekonferenciának átnyújtott memorandumok utólagos, a győztesek részére kedvező módosítása okán – és vélhetően a korábbi túlkapások miatt kialakult negatív kép enyhítése miatt – egyre inkább
előtérbe kerülnek a nemzetközi megfigyelőkből álló határmegállapító bizottságok helyszínre küldésének
javaslata csakúgy, mint az esetleges népszavazás kérdése is. A fenti opciók elsősorban Klagenfurt (Celovec)
okán kerülnek szóba. A népszavazások kapcsán Pašić miniszterelnök, az első küldött titkos táviratban
figyelmeztet arra, hogy népszavazást kizárólag azon a területen lehet alkalmazni, amit még nem sikerült
megszerezni.203
A Muraköz és Murántúl esetében a statisztikai érvek kedvező volta okán nem vonták azokat kétségbe, ugyanakkor az elsőbbség elvét204 ugyanolyan lendülettel alkalmazták, mint az eddig másut nem alkalmazott érvet a „lelkesedés és spontán népakarat”205 elveként lehetne összefoglalni.
202 Baranya népessége MS M14.5110 (Vargyas Gábor fordítása).
203 AJ F336 fasc 85 titkos táviratok.
204 Murántúl lakosai az utolsó leszármazottai azoknak a pannóniai szlávoknak, akik még a magyar hódítás előtt szinte az egész
Közép- és Nyugat-Magyarországot uralták. Kocelj kenéz uralkodása alatt saját államuk is volt, melynek fővárosa a Balaton mellett állt. Magyarországon a szlovén nyelvnek nem volt semmilyen becsülete, nem folyt ezen a nyelven oktatás, nem
ismerték el hivatalos nyelvként. Ennek ellenére a szlovének itt is megőrizték nemzetiségüket, nemzeti öntudatukat. Lelkesen
üdvözölték az Osztrák–Magyar Monarchia széthullása után bevonuló délszláv csapatokat, melyek azért jöttek, hogy felszabadítsák őket a magyar iga alól. Mindannyiuknak egybehangzó kívánsága, hogy területeik örökre a Szerb–Horvát–Szlovén
államhoz tartozzanak. A szlovén Murántúl a Nagykanizsától délnyugatra fekvő, a Mura bal partján található területekkel
áll összeköttetésben, és mely terület lakosai kizárólag horvátok, és mint ilyenek, összefüggő népességet alkotnak murántúli
testvéreikkel. Krizman–Hrabak 1960. 346.
205 Lakosságát és földrajzi fekvését tekintve a Muraköz a Szlovén Gorica (Windisch–Bücheln) természetes és töretlen folytatásaként Stájerország szlovén területe irányában teljesen nyilvánvalóan a Szerb–Horvát–Szlovén államhoz kell hogy tartozzon,
mely csatlakozást a lakosság oly módon is támogatta, hogy nemcsak a felszabadító délszláv hadsereget részesítette lelkes fogadtatásssal, hanem még ezen csapatok megérkezése előtt is nyílt ellenállást tanúsított a magyar megszállókkal szemben. A
magyarok a rájuk oly jellemző kegyetlenkedésekkel a helyi vezetők bebörtönzésével és meggyilkolásával kísérelték meg letörni
az ellenállást. A magyar terror újra szárnyra kapna, ha ez a terület ismét hozzájuk tartozna. Krizman–Hrabak 1960. 347.
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Ugyancsak e helyütt kell szót ejteni a csehszlovák–jugoszláv korridor elképzelésről, ami a két szláv
nemzetiségű győztes állam közti kapcsolatot, illetve két vesztes állam szétválasztását volt hivatott szolgálni. A nyilvánvalóan politikai, illetve startégiai céllal megfogalmazott elképzelés néprajzi (statisztikai)
és történelmi érveket sorol fel a tézis alátámasztására: „Magyarország Dunától nyugatra fekvő részét, ahol
a régmúltban Pannónia római provincia feküdt, először szláv lakosság lakta. Északon a Duna jobb partján
csehszlovák (sic!) törzsek éltek és a Balatonig húzódott szállásterületük. Itt a délszláv törzsekkel – szlovénekkel, horvátokkal és szerbekkel – kerültek érintkezésbe. A magyarok betörésével Kr. u. 10. században és a
németek előretörésével az Alpokban, akik ekkor elnémetesítik vagy megsemmisítik a szláv törzseket, amivel
a csehszlovák és jugoszláv törzseket politikai értelemben, az erőszakos elmagyarosítással és elnémetesítéssel
pedig nemzeti értelemben. A magyarok a németek szomszédaivá válnak, és ezzel alapozták meg a mostani
szövetség alapjait. A német–magyar határ a Dunától észak–déli irányba húzódott, leginkább Moson, Sopron
és Vas megyékben.
Mégis, a németek és magyarok nem csatlakoztak teljesen és a csehszlovákok és jugoszlávok sem váltak
szét teljesen. Mindhárom említett megyében szétszórva találhatók horvát népességű települések, amelyek
néhány szigetet alkotnak, és ezek a szigetek majdnem elérik egymás határát. Ezek a német–magyar határon
fekvő jugoszláv települések Moson, Sopron, Vas megyében, miként a Zala megyei szlovén és horvát települések, hidat képeznek a délszlávok és csehszlovákok között. Az a tény, hogy a nyugati magyar határon néprajzilag vegyes lakosságú terület van, amelyben délszlávok és csehszlovákok nagy számban élnek régtől fogva
számos településen, alapot kölcsönöz politikai követelésünknek, hogy a csehszlovák és jugoszláv állammal
politikai értelemben is kapcsolatot létesítsünk. (Megjegyzés: a nyugat-magyarországi horvát települések nem
az elsődleges pannóniai horvát lakosság maradványa, hanem horvát telepesek leszármazottai, akik ide a
16. században érkeztek.) A vegyes etnikumú terület, melyet részben a Csehszlovák Köztársasághoz, részben
Jugoszláviához kell csatolni, Moson, Sopron, Vas és Zala megyékben fekszik.”206
Amint az a felsorolásból világossá válik, minden egyes területi kérdés megindoklásában helyet kaptak
a néprajzi, valamint történelmi érvek leghatásosabbnak vélt változatai.
A Cvijić által lejegyzett mondatok a többi memorandum szövegéhez képest a mérsékelt és visszafogott
vonalat képviselték. Baranya után a történelmi Bács-Bodrog vármegyén keresztül húzandó határ kérdését kellett megoldani. Ennek kapcsán számos párhuzamos akció kezdődött (népszavazások, statisztikai
adatok önkéntes gyűjtése és táblázatok szerkesztése, memorandumok írása, megfélemlítések, hivatalok
átvétele), amelyek Cvijić és szekciója számára is inkább kínosnak, mintsem hasznosnak bizonyultak. Ezek
után határozta el, hogy a terepen fogalmazza meg tapasztalatait. A levelet később angol és francia nyelvre
is lefordították, vélhetően azzal a szándékkal, hogy a négyek tanácsa és a sajtó számára is hozzáférhető
legyen. Tekintettel arra, hogy a levélben megfogalmazott állítások és vágyak nem valósultak meg a maguk
teljességében, arra kell gondolnunk, hogy a hasonló érvelési technikával megfogalmazott magyar válasz
is meghallgatásra talált.
A bemutatott és leírt tevékenységre 1919 jauárja és szeptembere között került sor. A Cvijić vezette
néprajzi-történelmi bizottság (szekció) tevékenysége a békekonferencia előtt kezdődött, és a formális tevékenységet követően is hónapokig tartott, az utóbbi esetben a kisebb engedmények sikertelen kieszközlése
volt munkájának eredménye.
A bemutatott dokumentumokban olvasható érvek elegendőnek bizonyultak országok születéséhez
és más országok helyzetének majdnem kilátásrtalanná tételéhez.
Ami az érvek mellett mindenképpen felkelti érdeklődésünket, az Jovan Cvijić személye és munkássága, amit a földrajzos-politikusi habitus kapcsán is érdemes lenne Teleki Pál sorsával és munkásságával
206 SANU levéltár 14460-III-Г-а-19.
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együtt vizsgálni: kortársak és szakmabeliek révén nem véletlen, hogy a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság
küldöttségének memorandumára adott válaszokat a Teleki által vezetett Béke-előkészítő Iroda volt hivatott elkészíteni. Az elkészített válaszok fogadtatásának története már ismert.
A kialakítandó majdani magyar és az új államok közti határ kérdésében a csehszlovák és román,
valmint jugoszláv területi bizottság javaslatai voltak a perdöntőek.207 A román területi kérdésekkel foglalkozó bizottság 1919. február 25-étől, hatodik összejövetelétől foglalkozott a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság határait is érintő kérdésekkel. A hatodik üléstől (február 25.) a kilencedikig (március 2.) foglalkoztak
intenzívebben a majdani délszláv határ kérdéseivel; ebben a délszláv állam határait három esetben tárgyalják.208 Február 22-én meg is jelent Bratianu román miniszterelnök, Vaida-Voievod román békedelegátus
és Misu Miklós londoni román követ a szakértőbizottság előtt, hogy előadják érveiket.209 A március 2-i
ülésen albizottságot alakítottak a román határok, valamint a jugoszláv–magyar határ megvonására. Ennek
elnöke Le Rond francia tábornok volt, Leeper képviselte Nagy-Britanniát, Seymour az Egyesült Államokat,
és Olaszországot Vannutelli-Rey. Ezt követően még további egyeztetések folynak210, elsősorban a majdani
délszláv–olasz határ és Rijeka kapcsán.
A román határokra vonatkozó végső javaslatot március 11-én fogadta el a szakértői bizottság, míg a
jugoszláv határvonal csak később készült el, úgyhogy a két végleges jelentést a szakértő bizottság április
6-án adta át a Legfelsőbb Tanácsnak.211 A magyar határokról a Külügyminiszterek Tanácsa május 8-án
döntött. „Ugyanezen az ülésen minden ellenvetés nélkül elfogadták a magyar–jugoszláv határvonalat is, a
szakértői javaslat szerint. Tardieu indoklásában azt állította, hogy a bizottság szlávok nagy tömegét hagyta
meg a határtól északra, mert bár Jugoszlávia követelte ezeket a területeket is, a szlávok száma a bizottság
véleménye szerint nem indokolja a jugoszlávok által követelt vonalat.”212

207 A csehszlovák bizottság tagjai a következők voltak: Dr. Charles Seymour és A. W. Dulles (Egyesült Államok); Sir Joseph
Cook, Harold Nicolson, Sir Eyre Crowe (Anglia); Jules Cambon, J. Laroche és Le Rond tábornok (Franciaország); Salvago
Raggi és Stranieri (Olaszország). A francia Cambon elnökölt. A román területi kérdésekkel foglalkozó bizottság, melynek a
hatáskörét később jugoszláv területi kérdésekre is kiterjesztették, a francia Tardieu elnöklete alatt ülésezett. Franciaországot
rajta kívül Laroche követ képviselte. Angliát Sir Crowe angol külügyi államtitkár és A. W. A. Leeper, angol diplomata, az
Egyesült Államokat Clive Day és Charles Seymour egyetemi tanár képviselték. Olasz részről de Martino és gróf VannutelliRey vettek részt az üléseken. Katona Cs. 2010.
208 A február 25-i megbeszélést követően február 28-án, március 2-án: február 25-én a szerbek is jelen voltak. Pašić miniszterelnök, Trumbić külügyminiszter, Vesnić párizsi követ, Dr. Žolger, Cvijić és Pešić tábornok. Február 28-án az amerikaiak,
angolok és franciák megegyeztek a bácskai határban, amely nagyjából megfelelt a szerb igényeknek, és a Bánát felosztását
is elhatározták. Március 2-án a szakértőbizottság megállapodásra jutott az összes román és jugoszláv határkérdésekben
egészen a Dráva-Mura találkozásáig.
209 Božo Banac levele Cvijićnek (1919. február 24. Hétfő) „Kedves barátom,
Nem tudom, hogy ma még látom-e Önt, éppen ezért afelől érdeklődnék, amit Seton Watson úgy mondott el nekem, hogy
kérdezzem meg Öntől. Úgy tűnik, hogy a román küldöttség nagyon rossz benyomást tett a Bizottságra, mert követeléseik
túlzottak voltak. Éppen ezért Seton Watson és más barátaink úgy vélik, hogy szakértőinknek felettébb hasznos lenne ezzel
szemben önmérsékletet mutatniuk azért, hogy jó benyomást keltsenek a Bizottságban.
A legszívélyesebb üdvözlettel hűséges barátja. B. Banac”
SANU levéltár 13484. 587/8.
210 Lásd a Függelék vonatkozó részeit (Dokumentumok I.)
211 Katona Cs. idézi (Deák, 419. és 426.
212 Katona Cs. 2010.
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A „túlterhelt demokrácia” intézményi
vonatkozásai kisebbségi helyzetben
n

Pap Tibor213
n
A szaktudomány egyik általánosan elfogadott, Tölgyesi Péter nevéhez köthető, émikus
leírásának háttér-megállapítása szerint a rendszerváltásokat követő időszakban a volt szocialista tömb országaiban különböző formában, de egyértelműen tetten érhető a demokrácia
túlterhelődése, azaz a polgároknak a politikai intézményrendszerrel szemben támasztott
elvárásai nincsenek összhangban sem azok teljesítményével, sem teljesítőképességével. Ez
a jelenség a közéleti diszkurzusokban sajátos vitákat hívott életre. A politikatudományon
belül pedig már több konferencia és kiadvány is fókuszba helyezte e problémakört.
Az előadás a jelenség általános vonatkozásainak bemutatása mellett arra tesz kísérletet, hogy felvázolja a szerbiai kisebbségpolitikai intézményrendszer kapcsán kibontakozó
viták kapcsolódását a fenti tünetegyütteshez. Arra is rá szeretne világítani, hogy „miért nem
látjuk a fától az erdőt”, azaz az aktuálpolitika-csatározások hevében miként véti el a vajdasági magyar közéleti diszkurzus az új intézményrendszer megítélése kapcsán folyó viták
során annak lényegét. A legitimáció síkjára terelt beszédfolyam úgy foglal állást a kisebbségi közösségek közügyeivel kapcsolatos kérdésekben, hogy nincs igazán tisztában a politika
ún. hármas természetével: az intézmények, a pártharcok és a közpolitika működésének a
szaktudomány számára jól elkülöníthető, de a mindennapi érzékelés során a közemberek
szemében egymásba fonódó síkjaival.
Ez a fajta, az ismeretek hiányára visszavezethető demokratikus deficit nemcsak a ’politikacsinálókat’, hanem a politikát ’elszenvedőket’ is jellemzi. Pedig a politika (tényleges)
működési mechanizmusaival kapcsolatos ismeretek bővítésével, azoknak a közszférában
történő terjesztésével „hűteni” lehetne a politikával, így a kisebbségi intézményrendszerrel
kapcsolatos, megalapozatlan elvárásokat, s az energiákat a cselekvési lehetőségek ténylegesen befolyásolható terrénumaira lehetne átirányítani. A rendelkezésre álló intézményes
lehetőségeket is nagyobb hatásfokkal lehetne ennek következtében kihasználni, ahogy a
hiányzó, illetve elégtelen intézményi struktúra kapcsán is megalapozottabb ’követelésekkel’ lehetne előállni.
A szerző ezt a folyamatot szeretné a rendelkezésére álló politikaelméleti eszközök (intézményleírás, szakpolitikai elemzés) vajdasági hasznosításra való felajánlásával elősegíteni.

n

A társadalom politika iránti elvárásai
A leginkább ismert és elfogadott (: legitimnek gondolt) álláspont a politika ab ovo társadalmi elutasítottsága. Ez azon az érzületen alapul, mely szerint a politikai elit (és az általa kontrollált államok, de azok
213 PTE BTK IDI Politikatudományi alprogram, PhD-aspiráns, Pécs. A szerző a szöveg megírása idején Jedlik Ányos doktorjelölti ösztöndíjban részesült (A2-JÁDJ-12-0056, egyedi azonosító: SZERZ-461-1).
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tevékenységének [: intézményes kompromisszumainak] következtében konstituálódó, a választópolgárok
szempontjából mind értelmét [: létjogosultságát] tekintve be-, mind működésének módját tekintve átláthatatlan Európai Unió) nem az ő érdekeinek (: jólétüknek) az elsődleges és mindenekfeletti képviselői.
Ez a jelenség az újonnan csatlakozott tagállamok ’fiatal demokráciáiban’214, ahol az euroatlanti értékek mentén létrejött politikai intézmények kiépültsége és elfogadottsága még nem kevés kihívással kell,
hogy számoljon, sokkal kézzelfoghatóbb.215 Az éppen aktuális válság a nyugati, bejáratott demokráciák
belső és EU-szinten amúgy is csak hiányvonatkozásként [: később elérendő célként tételezett] szolidaritását is kikezdte.
A Tölgyesi Péter által adott, a magyarországi állapotokat ábrázolni kívánó, de a kelet-közép-európai viszonyokra – kisebb-nagyobb megszorításokkal – általában is jellemző diagnózist azért is fontosnak
tartjuk hosszabban megidézni, mert a monoszektoriálisnak nevezhető EU-integráció visszásságait is jól
összefoglalja: „Az állampolgárok tömege érzi úgy, hogy sorsa alakulását mindenekelőtt az állam dönti el.
A magukat gyengének, esendőnek érző emberek vágyaik teljesülését mindenekelőtt a hatalomtól várják,
miközben képviselőit szinte semmire sem becsülik. […]
Az új magyar demokrácia viszontagságai távolról sem azért következtek be, mert egy-egy megátalkodott politikai gonosztevő megkísérelte visszájára fordítani a kezdetben szépen megálmodott parlamentarizmust. A politikusok épphogy társadalmunk létező igényeire építve próbálják hatalmi ambícióikat
győzelemre vinni. A XX. század rettentő tapasztalatai után a magyarokban rendkívül mélyen él a képzet,
hogy a közjó nem is létezik, a politikusi hivatás pedig eredendően bűnös mesterség. […]
Magyarországon a korai tömegdemokráciák csaknem minden baja kortünetként jelentkezett. A
választói várakozások nagyban túlterhelik a demokráciát, miközben a parlamentarizmusnak mind kisebb
a tekintélye az emberek előtt. Az üzleti érdekek által is befolyásolt közvélemény nem igazán képes lehetőségeinek pontos számbavételére. A tények megítélése egyre inkább a saját tábor nézőpontjából történik.
A közéleti tömbök viadalában haldoklik az igazság, az értelmes közbeszéd lehetősége. A pártok népszerű
ígéreteikkel, az emberek vágyainak gerjesztésével keresztbe fekszenek a józan gazdaság- és társadalompolitika előtt” (Tölgyesi, 2006.136–137).
A fenti idézet, amelyből elhagytam ugyan néhány, az eredeti gondolatmenetbe szervesen illeszkedő
argumentációs részt, reményeink szerint képes szemléltetni azt, ahogy a kelet-közép-európaiak szerették
volna elérni fő céljukat: a (nagybetűs) Nyugat életszínvonalát. Mielőbb kapun belül tudni a jólétet. Ahhoz
még a tőlük – a nem egy, általunk egyébként korántsem osztott, értelmezés szerint – eléggé idegen, de a
mindenképpen távoli és ismeretlen politikai intézmények külsőleg is, s főleg a saját politikai elitjük – a
rendszerváltás alkotmányos forradalmát a kerekasztal-tárgyalásokon de facto is keresztülvivő demokratikus ellenzék – részéről felülről szorgalmazott nyűgét216 is örömmel vállalták. Feltéve, hogy az a jólét
214 Hogy fiatalok, azaz túl hosszú múltra nem tekintenek vissza, az egyértelmű. Hogy demokráciák lennének, ahhoz, Körösényi
András 2005-ös Vezér és demokrácia című kötetében levezetett okfejtését felhasználva, még visszatérek.
215 „A közvélemény tekintélyes hányada kezdettől gyanakvással tekintett az új intézményekre. […] A demokrácia nem vált általánosan elfogadott önértékké. Sokan gondolták: ha a nyugati fogyasztási javak birtoklásának az ára a parlamentáris rendszer,
hát azt is elviselik valahogy (kiemelés tőlem, PT)” (Tölgyesi 2006. 125).
216 Hogy a tényleges képviselet intézményei mennyire távoliak (: ismeretlenek) voltak a korabeli rendszerváltók előtt is, arról
sokat elárul az a momentum, melynek során éppen a fent megidézett alkotmányjogász volt kénytelen saját, az ún. demokratikus ellenzékben szocializálódott, a rejtett nyilvánosság intézményrendszerében pallérozódott párt- és eszmetársait felvilágosítani arról, hogy a kötött mandátum, mint a demokrácia egyik elméletileg szükségszerű alapeleme, a bevezetendő új
politikai keretek között szóba sem jöhet. Az úgymond az euro-atlanti értékoszlopnak csak történelmi értelemben a tartozéka, gyakorlatilag nem alkalmazható. Bár bizonyos szelídített változatai (pl. a relatíve kötött mandátum) máig fellelhetőek
a képviseleti formák rendszerében az elméleti értelemben a már a múltba simuló abszolút kötöttől (imperatív mandátum)
az abszolút szabad felhatalmazásig (abszorptív mandátum) terjedő skálán (l. Kovács 2010, 297).
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nyugatias életmódban megtestesülő mintázataival szükségszerűen jár együtt.217 Hogy ez nem csak magyar
tapasztalat, az a cseh Miloslav Kala budapesti tematikus konferencia-felszólalásából is kitűnik. Amit most
Géczi József Alajosnak a Frusztrációk az parlamentek körül Európában című konferencia szervezőjének az
összefoglalásában idézek: „Éppen ez a politikai társadalmi modell nehezedett el, fulladt ki a nyolcvanas
évek végére. Szegény kelet-európai népek felszálltak a boldogság vonatára, az meg vesztegel a holtvágányon. […] Kelet-Közép-Európában a szabadság nem hozta meg a jólétet” (Géczi, 2010. 19).

A politika belső ellensúlyai kapcsán kialakult diszfunkciók
A politikai intézményrendszer kiépületlensége és a fentebb szemléltetett alacsony szintű társadalmi
elfogadottsága218 is lehetővé tette, hogy a gazdasági értelemben okkal és joggal fölemelkedőként jellemzett
Európát (vö.: Csab, 2006) a politika arénájában az euroatlani normákkal közös nevezőre csak nehezen
hozható megoldások sora kapcsán marasztalják el.
Kicsit leegyszerűsítve a tendenciát, s némileg igazodva az ezt a részt követő alfejezetben górcső alá
vonni kívánt egyik ellensúly, a média219 képalkotási gyakorlatához, próbálom összefoglalni az elmúlt két
évtized kívülről iszapbirkózásnak tetsző folyamatát: A tranzíciós visszásságokat, közkeletűen a ’vadkapitalizmust’, az új politikai elit az intézményrendszer vadkeleti jellegű politikai innovációkkal próbálta/-lja
meg ellensúlyozni.220
A szakmai jellegű elemzések kimutatták221, hogy a rendszerváltás során nem egy tekintetben, a visszarendeződéstől való félelem által is vezérelve, túl lett biztosítva az ellensúlyok azon intézményrendszere,
amely nyugatabbra fokozatosan kialakítva volt hivatott visszanyesni a politika (a pártelitek és az általuk is
működtetett állam) önmozgása okán tételezett túlkapásokat. Ám ez a fajta – a maga korában nem minden
alapot nélkülöző – félelem a kormányozhatóság irányából a szilárd hatalommegosztásra építeni kívánó, de
a nemzetközi viszonyok változásának kitett, gazdaságilag és politikailag egyaránt sérülékeny, új demokráciákat a korlátozott cselekvőképesség, a sodródás végletének eredetileg nem szándékolt iránya felé tolta.
A papíron jól mutató, nyugati példákra építő megoldásokról a gyakorlatban aránylag gyorsan bebizonyosodott, hogy nem egészen azt a kimeneti eredményt nyújtják a sajátos reformországi körülmények
között, mint amit a – példák nyomán – elvártak tőlük. Ennek tipikus esete a német vegyes választási
217 2008. április 25-én, a jelenleg is tartó pénzügyi válság előestéjén, a Magyar Országgyűlés Mentelmi Bizottsága elnökének
kezdeményezésére (aki, nem mellesleg, ’civilben’ politológus), került megrendezésre a Parlament ún. felsőházi (a jelenlegi
felállásban tényleges politikai funkción kívüli, szimbolikus alkalmakkor használt) tanácstermében a Frusztrációk a parlamentek körül Európában című tematikus konferencia.
218 Ugyanakkor a Géczi József Alajos által szervezett, 2008-as budapesti konferencia anyagát közreadó könyv bevezető írásában található látlelettel egybehangzóan mi is hangsúlyozni kívánjuk, hogy „a politikai osztály és [a] társadalom többségnek
szembenállása nem pusztán kelet-közép-európai jelenség. Az angolszász, s talán a skandináv társadalmak kivételével, az egész
kontinensen jellemző a kettős társadalom. Az elitellenes „alsó” politikai kultúrákban a parlament presztízse alacsony, rendszerlegitimációs funkciója csekélyebb”. (Géczi 2010, 20).
219 Az itt most vizsgálat alá vonandó, a politikát ellensúlyozni hivatott terület a jogrendszeren belül e célból létrehozott intézményi háló: pl. az alkotmánybíróság és az ombudsmani rendszer.
220 Ezek a Nyugatról mindenképpen durvának és indokolatlannak látszó megoldási formák – értelmezésem szerint – korántsem
állnak oly mértékű ellentétben az általános euroatlanti politikai trenddel, mintsem azt a média és EU-s recepciójuk sugallja. Sőt, e jelenségek szervesen illeszkednek a média új logikája által működtetett, s a nyugati térségben időben is korábban
jelentkező, kevésbé látványosan zajló trendváltáshoz. (A politika mediatizálásának látványosságát illetően ez Berlusconi
Olaszországa esetében nem teljesen igaz.)
221 „A többi hatalmi ág minduntalan követelésekkel lép fel, ezenközben parlamentgyengítő kritikákat fogalmaz meg. Egyrészt
élesen elkülöníti magát a parlamenttől, másrészt elvárja tőle, hogy a hatalom teljes intézményrendszerét legitimálja a társadalom, a választók előtt” (Géczi 2010, 17).
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rendszert másoló, de azt némileg módosító magyar választási formula. Ezt az alapvetően arányos modellt
egy, az átmenet során beleiktatott kompromisszumos megoldás222 nyomán nagymértékben aránytalanná
változtatta. Így az eredeti alapján, ahhoz szervesen kapcsolódó, s itt is átvett – a weimarizálódást kivédeni hivatott – ún. kollektív bizalmatlansági indítvány diszfunkcióként (vö.: Körösényi, 2006. 44–45) lebeg
a valóságban inkább a többségi elven működő magyar kormányok felett. Ily módon is intézményesítvén azok leválthatatlanságát, s védi meg az egyes minisztereket is a személyes felelősség parlament általi
számonkérhetőségétől.
„A mindenkori kormányok ugyanakkor a kormányzati mozgástér növelése és a kormányzás hatékonyságának szempontja alapján is megkezdték – gyakran csak alacsonyabb jogszabályi, illetve intézményi szinten – a guvernamentális szellemű kiigazításokat. […] A két egymással ellentétes, a hatalommegosztást intézményesítő és a kormányozhatóságot erősítő centralizációs trend ugyanis bizonyos mértékig
egymásba fonódott, időben átfedte egymást. (Kiemelés tőlem, PT.) Az első nagy, egyes területeken (média,
ombudsmanok) a kilencvenes évek második feléig is elhúzódó szabályozási reform ugyanis szinte minden
intézményi területen a radikális hatalommegosztás irányába mutatott. Ám a működés kiváltotta módosítási törekvések – melyek időbelisége szabályozási területenként eltérő volt – már az ellenkező irányú
kiigazítást, a kormányozhatóság szempontjának előtérbe kerülését szolgálták és a korábbiaknál nagyobb
hatalomkoncentrációt vetítettek előre.
Megerősödött a végrehajtás a törvényhozással (a kormány a parlamenttel) szemben”
(Körösényi 2006. 21).
Az átalakulás során tételezett konszenzusos demokrácia modellje helyett (Körösényi 2006. 19) –
amely már a bevezetés idején is minimum félmúltnak volt tekinthető223 a változtatás sormintájául szolgáló
euroatlanti politikai berendezésekben –, a gyakorlat egy olyan időszakban szorította rá a vezérdemokráciák Nyugaton sem kellően kitaposott ösvényére a reformországokat, amikor a globalizációs tendenciák
feltartóztathatatlan továbbgyűrűzése mentén az egyes államoknak leginkább a cselekvőképességük (l. Beck
2006. 60–64) megtartására/-teremtésére volt/lett volna és erre lenne ma is elsősorban szükség. Ilyetén
nem igazán lehet azon csodálkozni, hogy a lengyel, magyar, román, szlovák stb. kormányok unortodox
(hogy ismét csak ezt az elhíresült formulát használjuk kicsit más kontextusban) politikai megoldásokhoz
kényszerülnek nyúlni.

Az x-edik224 hatalmi ág: a média mint – ellentmondásos – külső ellensúly
A média, mint a nyilvánosság fő hordozója, eredetileg a politikának a nem-politika terén spontán,
a vélemények versenye révén előálló ellensúlyaként volt számításba veendő intézmény. Ekkor még nem,
mint annak tevékeny, saját logikája és érdekei mentén szerveződő alakítója képezte a politikáról és annak
működéséről felállított modellek részét.225 Ám szerepe és működési elve radikálisan átalakult a XX. század
222 Ez a régi elit félelmeit volt hivatott tompítani. Az állampártból lett MSZP, félvén az őt a békés átmenet ellenére is fenyegető marginalizálódástól, szerette volna legalább az egyéni körzetekben fenntartani az ismertségre s a helyi társadalomba való mély
beágyazódásra alapozandó politikai fennmaradásának esélyét. Ezért ragaszkodott – a már a demokratikus ellenzék jelöltjei által dominált időszaki választások tapasztalataiból is okulva – a második forduló többszereplős bonyolításához, ahol –
reményei szerint, mint nevető harmadik – kaphatott esélyt a hirtelen kétpólusúvá váló versenyben. Ez a stratégia bevált.
223 S első európai megjelenése – eszközei ismeretében, némi visszavetítéssel – De Gaulle-ig vezethető vissza.
224 A médiát – a politikai berendezkedés altípusától függően – szokás 4., de 6. hatalmi ág-ként is emlegetni.
225 A közvélekedés ezen naiv, prebuordieau-i időszakában általánosan elfogadott vélekedés volt, hogy a közvélemény létezik,
s megelőzi a politikai akaratképzést, ami tulajdonképpen csak össze kell hogy gyűjtse azt, s a képviselet, mint a közvélekedések aggregátuma, a számosság logikája mentén uralja a politikai teret.
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végére. A parlamentarizmusnak a XIX. századi modelljében, mikor a hírek még postakocsin (l. Géczi 2010.
18), s azt követően is legfeljebb, ha távírón jártak, a politika úri huncutsága távol maradt a mindennapoktól. A múlt század eltömegesedő társadalmai az általánossá váló választójog mellett sem a parlamentekben
találták meg eleinte a politika alakításának fő eszközét. Az majd csak a II. világháborút követő időszakban, a kiteljesedő jólét társadalmaiban vált a kormányok és a pártok mellett a politika hatékonyságának
mércéjévé és megtestesítőjévé, ahol – ameddig jól mentek a dolgok – a média sem haragudott a kelleténél
jobban (Géczi 2010. 19) a politika fenti aktoraira.
Ám az ezredfordulóra már ebből az utólagosan kegyelminek tűnő helyzetből szinte semmi sem
maradt. A média tevékeny része lett annak a folyamatnak, amelynek következtében a politika s azon belül
a képviselet (: a parlament) társadalmi elfogadottsága tovább romlott: „A választók mérhetetlen étvággyal
fogyasztják a parlamentellenes igaz és hamis médiacsemegéket. A kíméletlen piaci verseny okán az ún.
mértéktartó sajtóorgánumok sem maradhatnak ki a parlamentpüfölő kampányokból. Ugyanez vonatkozik a pártokra, a képviselőkre: a politikai versengés vastörvényei következtében a képviselők is bontják a
demokrácia katedrálisait. Vagy ha nem is bontják, legalább odarondítanak. Jelentős érdekcsoportok érdekeltek a parlament gyengítésében. A legtöbb kampány mögött rejtélyes finanszírozók sejlenek fel. Gyakran
az alkotmányos intézmények is egymás rovására vélik presztízsüket menteni. A parlamentből kiszorult
erők vagy a kisebb parlamenti pártok az országgyűlések elleni rohamoktól remélik tömegbázisuk növekedését. A parlamentek, a képviselők gyarlósága a látványharcban mindenki szeme előtt manifesztálódik.
Kíméletet persze nem érdemelnek” (Géczi 2010. 14).
Az információs forradalom, a média ún. info-kommunikációs technikai eszközeinek elterjedése és eljárásainak az általánossá válása (a politika mediatizálódása) azonban nem csak a fenti, belső szereplők által
megfogalmazott rossz közérzetet tette meg mindennapi rutinná. A politikai cselekvés jellege is radikálisan
átalakult, amit annak legsűrűbb fázisa a kampány átalakulása tud a legplasztikusabban szemléltetni:
„A tagokra és aktivistákra épülő munkaintenzív kampányt szinte egy évtized alatt a tőkeintenzív váltja fel. Míg az egykori tömegpártok saját kommunikációs csatornákat építettek ki, a cath-all (kiemelés az eredetiben, PT) pártok a különböző csatornákhoz való hozzáférésért versengtek, a kartellpártokat az államilag
szabályozott kommunikációs csatornákhoz való privilegizált hozzáférés jellemzi” (Körösényi, 2006. 34).
Azaz a politika és a média (valamint a háttérben megbúvó, becki értelemben vett, nem egészen ismert
új és a köznapi értelemben veendő, s ismerni vélt régi) szereplőinek kölcsönös, ám aszimmetrikus függése nyilvánvaló. A média már egy jó ideje nem a politika alakulásának passzív szereplőjeként viselkedik
– még ha az egyes politikaelméleti modellek ragaszkodni látszanak is ehhez a mára már tarthatatlannak
látszó elképzeléshez. Ilyetén az a politika puszta ellensúlyaként sem jöhet már számba, bár az ellenőrzésben játszott szerepe továbbra is jelentős, ahogy a sajtó e kettős (egyszerre angyali és ördögi) jellegére a
román képviselő, Eugen Constantinscu is felhívja a figyelmet.
„A parlamentek, a pártok és a média utóbbi másfél évtizedben elmérgesedő háborújában gyakran
elfeledkezünk arról, hogy a demokrácia és a sajtószabadság – talán inkább kétpetéjű – ikertestvérek. […]
A demokrácia a vélemények szabadságát, bátorítását, aktualitását jelenti, ez pedig nem megy nyilvánosság
nélkül. Meg kell újítani az üzenetek eljuttatásának módját, de a parlamenti munka és a sajtó belső törvényei soha ki nem békíthetők” (Géczi 2010. 21).

A nem-politika szférák politikai iránti elvárasainak összegzése
Könnyen belátható, hogy a fenti elvárásoknak külön-külön sem könnyű megfelelni, nemhogy egyszerre
teljesíteni az általuk megfogalmazottakat. Az állam, s főleg az annak működési módját és irányát meghatározni hivatott kormányzat pedig, ahogy az az egymásnak feszülő erők hatóterében általában be szokott
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következni – mindenféle elméleti megalapozottság, vagy hosszabb távra terjedő előzetes hatásfelmérés
mérlegelése nélkül –, hajlamos engedni a rá nehezedő erősebb ösztönzőknek, s a kisebb ellenállási gócok
irányába pedig erőt mutatni. Ennek hangsúlyozását csupán azért tartjuk fontosnak gondolatmenetünknek ezen a pontján, hogy ráirányítsuk a figyelmet a nem-politika egyik leginkább számon kérni szokott
toposzára: a politika szektorának vélt és/vagy valós kompromisszumképtelenségére.

A kisebbségi autonómiatörekvések, mint a demokrácia
’alulról jövő’ kihívása
A politikai értelemben vett kisebbségek a képviseleti elvű döntéshozatal 19. századi térnyerésével
jelentek meg: a képviseleti elv strukturális anomáliája mentén történő kimaradásuk a „nagypolitikából”
identitásukat és társadalmi szereplésük kereteit is lényegileg formálta át. Az azonos/hasonló identitású,
politikai értelemben nem kisebbségi – legfeljebb, ha privilegizált – státusú kevesekből csak a politikai
rendszerbe való beemelődés/kimaradás során lett kisebbség. A politika alrendszere az új formaképződés
által a hatalom peremvidékére száműzte őket (l. Pap 2010).
A határok többszöri átrendezése sem szolgálhatott megoldással, mivel a többségi elvű képviselet a
demokratizálódási tendenciák mellett is csak finomította az alapvető különbséget. Az alapstruktúra a
további szegmentálódás felé tolja a benne kikülönült kisebbségeket.
A kisebbségek által uralható közigazgatási területek leválasztásának gátja mindig is a szuverenitás
problémaköre mentén artikulálódott. Paradox módon ez a félelem – a választási demokrácia kiteljesedésével is – fennmaradt. A hajdan kikerekítési, napjainkban autonómiaképzési címke alatt futó programok
képesek tompítani a rendszer strukturális anomáliáit, s a demokratizálódás is egyre szembetűnőbbé teszi
azokat. A szuverenitás fogalmának képlékenyebbé válása lazított ugyan a fogalmi kizárólagosságon, de a
félelmek továbbra is maguk alá látszanak gyűrni a lehetőségeket (vö.: Pap, 2013). A tüneti kezelésen túlra
mutató megoldásokkal önmagukban az Európai Unió szakpolitikái kapcsán elvárt regionalizációs lehetőségek sem kecsegtethetnek, de képesek felmutatni egy deliberatív politikai forma területileg is releváns
hatalomtechnikai eljárásmódjait…
A kisebbségesedés nem egy lezárt folyamat. A társadalomból napjainkban is ki-kiemelkednek olyan
nagycsoportok (például a romák, illetve a bevándorlók), amelyek politikai relevanciája a történelem eddigi menete során nem volt egyértelmű és nyilvánvaló, hanem csak a demokratizálódási tendencia minden
állampolgárra való kiterjedésével vonattak be a politika rendszerébe és a szavazatszerzés kiéleződése okán
váltak a politika témájává. Eközben többség/kisebbség viszonyát az eltérő demográfiai mintázat is erősen
át képes alakítani a fennálló (többségi elvű) hatalmi forma feltételei mellett anélkül is, hogy a szuverenitást garantálni vélt államhatárok elmozdulnának.

A kisebbségi intézményrendszer kialakításának délszláv tapasztalatai
A Balkán-háborúktól Kosovo kiválásáig eltelt idő azt mutatja, hogy kölcsönös megelégedésére sehol
sem sikerült rendezni a társadalmi és nemzeti közösségek közötti konfliktusokat. Most csak egy okot
emelünk ki: a területi elvhez való görcsös ragaszkodást.
A Balkánnal kapcsolatos véleményeket úgy lehet summázni, hogy az ottani erőszakos térelhatárolási próbálkozások nem illeszkednek az európai egységesülési trendhez. Ám a Nyugat-Balkán potenciális
államalkotói közösségeinek törekvése korántsem atipikus. Etnikai értelemben tiszta viszonyokat kívántak
teremteni. Ez a fajta próbálkozás a gyakorlatot megalapozó politikaelmélet terén a kelet-közép-európai
tágabb térség más országainál is megfigyelhető. A Baltikumban is az elsődleges, nemzeti többség primátu-
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sának a biztosítása, vagy éppen visszaállítása volt a fő cél a 90-es években. A Baltikumban ugyan a balkáni
megoldásokat idéző véres események nem történtek. Ám az oda a szovjet korszakban betelepülők politikai, főleg állampolgári jogainak függőben tartása is hasonló célt látszott szolgálni, mint a posztjugoszláv
térség szecesszionista próbálkozásai.
Adott volt a tapasztalat, hogy az etnikai alapú térelhatárolási problémákat a nyugati típusú gazdasági felzárkózás sem szüntette meg (l.: a baszk vagy az északír közösség emancipációját zászlajukra tűző, a
terrorizmus eszközeitől sem visszariadó, társadalmi mozgalmakat). Bár a nyugati típusú demokráciáknál
is tapasztalható kisebbségpolitikai deficit nem igazolja a nemzeti többségi primátus megvalósításának
brutalitását a Balkánon.
A szlovén és a macedón tagállam ’közötti’ magterületen, az ott élők nyelvi és kulturális hasonlósága
ellenére a konfliktusok intenzitása igen figyelemre méltó. Hipotézisem szerint a szerb politikai törekvéseket nem kis részben a mai napig a kisebbség-anomáliához való viszony határozza meg. A különböző
időszakok nemzetközi (külső), regionális (a posztjugoszláv térségben fennálló) és lokális (belső) sajátosságai erősen hatottak az aktuális állapotra. Ez Szerbia részéről nagyon különböző kisebbségpolitikai
’megoldásokat’ eredményezett. Ezek egymással homlokegyenest szembenállóak is lehettek. A sor a népirtás kísérletétől az elűzésen át226 a személyi elvű autonómia alkotmányos jogként garantált és törvény által
biztosított bevezetéséig tart.227
2006-ban, Montenegró kiválásával, Szerbia visszaszorult, a szerb dominanciájú, volt Jugoszláviában
pusztán „adminisztratívnak” tekintett tagköztársasági határai közé. A szerb állam mozgástere az elmúlt
két évtizedben erőforrásai elapadásával, potenciális partnereinek megfogyatkozásával és belső ellenzékének megerősödésével228 jelentősen beszűkült: Szerbia Európai Unióhoz való csatlakozása és/vagy az állam
területének egyben tartása a tét. Ebbe Kosovo is beleértendő. A társadalmi támogatás elvesztésének veszélye nélkül a meghatározó politikai erők e két cél egyikéről sem mondhatnak le. A politikai törésvonal a
két kérdés sorrendje mentén alakult ki (vö.: Komšić, 2007).
A kisebbségpolitika sok tekintetben a folyamat haszonélvezője: az EU-csatlakozást előbbre sorolóknak hatalmi pozícióik megszerzéséhez (kormányzat, köztársasági elnök) szükségük van a kisebbségek
szavazataira. A kisebbségek így a térségben megszokottnál jobban, látványosabban képesek megjeleníteni
sajátos érdekeiket.
A személyi elvű autonómiát is emiatt vezették be. Megadásával úgy mentek elébe az EU-s elvárásoknak,
hogy közben ne kelljen ’veszélyeztetni’ az ország területi egységét (l.: Sarnyai–Pap 2011). Az mindenképpen érzékelhető, hogy a szerbiai politikai történéseket a politikai szereplők manapság többnyire a vesztesvesztes játszmák logikája mentén interpretálják és kommunikálják. Azaz mindenki elégedetlennek tűnik.
Az EU-pártiak a csatlakozás folyamatos elakadása miatt, az egységállam elkötelezettjei a maradék ország
potenciális területvesztéseitől félve, a kisebbségek pedig saját emancipációs törekvéseinek a területi elven
való megvalósíthatatlansága miatt elégedetlenkednek. Miközben a már meglévő intézményi lehetőségeket
sem sikerült – a felek alkalmatlansága, illetve az egyes szereplői körök stratégiai ellenérdekeltsége miatt –
az adott szinten sem teljesen kiaknázni.
226 A sikertelen elűzési kísérlet példája Kosovo lehet. Itt a „felperzselt föld” taktikája végül a NATO-csapatok beavatkozása
következtében nem vezetett a szerbek által várt ’eredményre’, a nem-szerb lakosság elűzésére.
227 Értelmezésem szerint ezek az egymást látszólag kizáró megoldások a szerb „élettér” minél további és minél nagyobb kiterjedésű ’egyben tartását’ szolgálják.
228 Ez utóbbi folyamatosan erősödik a de facto Szerbia által már 1999 óta nem uralt déli tartomány, Kosovo önállóságának de
jure felmerülése óta, de még inkább függetlenségének 2008-as kikiáltását követően. Az ország a szimbolikus szuverenitásdiszkurzus foglya. Ez a szuverenitáskép az, ami meghatározza a területi alapon álló kisebbségpolitikával kapcsolatos averzióit. Abban potenciális elszakadást lát.
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Összegzés
Írásomban azt próbáltam meg bemutatni, hogy miért nem képesek az ún. posztszocialista államok
intézményrendszerei megfelelni a velük szemben támasztott elvárásoknak. Ez egyrészt az elvárások megalapozatlan voltára (a demokrácia vallás-pótlékként és nem intézményi lehetőségként való értelmezésére),
másrészt a demokratikus intézmények felemás adaptációjára vezethető vissza. A demokratikus intézményeket csak akkor lehet kihasználni, ha a politikai szereplők (az elitek és a választók) átlátják, hogy azok
mire jelentenek megoldást, s hogy hol végződik az intézmények által biztosítható cselekvési mező. Ha
továbbra is azon túlra mutató elvárásokat támasztanak az intézmények iránt, akkor azok eleve kudarcra
vannak ítélve. Ugyanakkor a meglévő cselekvési mezőben még bőven áll rendelkezésre kihasználatlan felület. Ezek rövid távú, önös párt/réteg-érdekre visszavezethető okokból való elvetése nem a demokráciáról,
hanem annak felkészületlen és/vagy csalárd (: stratégiai) használóiról állít ki bizonyítványt.
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Hódi Sándor229
n
Aligha kell bizonygatni, hogy az egyetemek, a tudományos intézmények – az oktatás és kutatás
mellett – a hatalmi érdekeket körülbástyázó filozófiák terjesztését szolgálják. Ez a körülmény problémák
sorát veti fel a tervezett vajdasági magyar egyetemmel kapcsolatban. Amennyiben nem dugjuk a fejünket
a homokba, számolnunk kell azzal, hogy ezekben a gondolat- és eszmegyárakban érlelődnek ki azok a
politikai ideológiák, amelyek régóta azt a szellemiséget sugalljak számunkra, amely történelmi távlatokban a vajdasági magyarság beolvasztását szolgálja.
Naivitás volna azt gondolnunk, hogy a szerb nacionalizmus megszállottjai majd számolatlanul öntik
a pénzt egy magyar szellemiségű egyetem létrehozására, biztosítva hozzá a kellő törvényeket és médiaszimpátiát. A tervezett (leendő) magyar egyetemnek ugyanis értelemszerűen azt a szellemiséget kellene
ápolnia, ami a második világháború óta „nacionalista elhajlásnak”, „feudális reakciónak” számít, és amit
Szerbiában (az egykori Jugoszláviában) tűzzel-vassal irtottak. Volt idő, nem is olyan régen, amikor feljelentették, kihallgatták, börtönbe zárták, kivégezték ennek a szellemnek a képviselőit, mint ahogyan ma
sem életbiztosítás, és nem a társadalmi felemelkedés záloga a magyar érdekek szolgálata.
A 44-es vérengzések és az elmúlt évtizedek magyarellenes politikája következtében a magyar emberek csak egy részében maradt meg a tiltott és titkolt emlékezet a nemzetről és a természet rendje szerinti
közösségről, annak anyagi alapjairól, politikai keretéről, történelmi és kulturális jelentőségéről. Aztán jött
Slobodan Milošević, aki a maga fegyveres martalócaival eltörölte a testvériség–egység látszatát is, amelynek következményeit, a „szerb etnikai cunami utórezgéseit”, máig érezzük. De tévedünk, ha abban az illúzióban ringatjuk magunkat, hogy a háborús rezsim elsöprésével fellélegezhetünk. Ezután lépünk csak az
internacionalizmus igazi, eredeti lápvilágába, ahol ugyancsak rájár a rúd a nemzeti kisebbségekre. Ebben
a lápvilágban megvannak a nyelvnek, a tudománynak, a kultúrának, az üzleti életnek azok a társadalmi
keretei, ahova kisebbségiként igen nehéz bejutni, ám annál inkább azon a kijelölt úton kell maradni, és azt
az ideológiát kell az egyetemeknek szolgálniuk, amely folyamatosan aláássa a nemzeti közösségek fennmaradásáért folytatott, egyre bizonytalanabb kimenetelűnek látszó küzdelmét.
Tőke, hitel, pénz, hatalom, cím, rang, jólét… Ma erre az útra terelik az iskolákban a kiválóakat. Az
a világhatalmi rendszer, amely „bolognai folyamat” néven vált ismertté, gondosan előkészítette világszerte az internacionalista értelmiség és a komprádor kormányzatok kinevelését. Lassan minden más út
elzáródik.
A képlet tehát előttünk áll. Jó lenne magyar egyetem, de kellene hozzá egy és más is, például területi
autonómia, anyagi alapok, jogi garancia, nemzetközi politikai háttér. Ezek híján, félő, hogy az egyetem
agyaglábakon áll majd, feltéve, ha egyáltalán valaha is talpra tud állni. Kellő garanciák híján félő, hogy –
az egyébként Szerbiát is utolérő – elkerülhetetlen globalizálódó folyamatok honi érdekeltjei és hirdetői
az egyetemet meglovagolják, felhasználják az internacionalista törekvések érvényesítésére, végső soron a
nemzetek és a nemzetállamok rendjének elsorvasztására, ami útjában áll a nemzetközi tőkés társaságok
központosítási törekvéseinek. Addig viszont maradnak a szűkkeblű szerb oktatási törvények, amelyek
229
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hellyel-közzel lehetővé teszik magyar tagozatok megnyitását, de persze nem a nemzeti kultúra igényesebb
ápolása és felvirágoztatása érdekében, hanem a sikeres janicsárképzés céljából.
Csak azt akarom mondani, hogy gondoljuk meg, és kellő történelmi-társadalmi rálátás birtokában
döntsünk, mert az egyetem létrehozásával bonyolult utak és útvesztők állnak előttünk. És ne feledkezzünk meg azokról a törvényes (alkotmányos) garanciákról, amelyek nélkül egy autonóm intézmény léte
elképzelhetetlen.
Széchenyi Stratégiakutató Társaság
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ARWU egyetemi világranglista
n

Mester Gyula230
n

1. Bevezetés
A közlemény bemutatja az Institute of Higher Education, Jiao Tong University, Shanghai, Kína, által
2012. augusztus 15-én publikált, a világ vezető ötszáz felsőoktatási intézményének Academic Ranking of
World Universities 2012 (ARWU) legismertebb és legnépszerűbb egyetemi világranglistáját, és áttekintést
nyújt a régiónk felsőoktatásának jelenlegi helyzetéről.
http://www.arwu.org/index.jsp
http://www.shanghairanking.com/index.html

Külön figyelmet fordít az alkalmazott indikátorok és súlyzók elemzésére.

2. A sanghaji ARWU EgyetemI világranglista
A felsőoktatási intézmények évenként megjelenő világranglistája iránt világszerte növekszik az érdeklődés. A felsőoktatási világranglistán, a jobb pozíció megszerzése szempontjából, évről évre kiélezettebb
verseny folyik az egyetemek között. Az egyetem legfőbb stratégiája mindig is az, hogy oktatásban, kutatásban és innovációban nemzetközileg elismert és versenyképes intézmény legyen [1–10].
A sanghaji Academic Ranking of World Universities (ARWU) egyetemi ranglista felállításánál a
nemzeti statisztikákat, valamint a következő nyilvános adazbázisokat/honlapokat-linkeket alkalmazzák:
»Web of Knowledge«,
http://www.nobelprize.org/
http://www.mathunion.org/ index.php? id=prizewinners
http://www.highlycited.com/,
http://www.webofknowledge.com.
Az ARWU sanghaji világranglista 2003 óta jelenik meg, és minden évben a világ legjobb 500 egyetemét mutatja be. Az első százat rangsorolja, a többieket ötvenes–százas klaszterekbe rendezi (101–150,
151–200, 201–300, 301–400, 401–500) ábécé sorrendben.
A legújabb, 2012. augusztus 15-én publikált, ARWU-ranglista vezető egyeteme [1]:
a Harvard University (USA, 1).
230 Szegedi Tudományegyetem, Mérnöki Kar, Műszaki Intézet, Szabadka
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A ranglista első 20 helyén 17 egyetem USA-beli, 2 európai (University of Cambridge [5], University
of Oxford [10]), 1 pedig ázsiai (The University of Tokio [20]).
A 2011-es ARWU egyetemi világranglista első 20 helyén Európából 3 egyetemet láthattunk: az University of Cambridge-t (5), az University of Oxfordot (10) és az University College Londont (20). A 2011es és 2012-es ARWU egyetemi világranglisták első 20 helyének a vizsgálata alapján megállapítható az
európai egyetemek számának csökkenése [1].

3. ARWU-indikátorok és -súlyzók
Az egyetemek világrangsorainak összeállításánál különböző kritériumokat, értékelési szempontokat:
indikátorokat és súlyzókat alkalmaznak.
Minden indikátorhoz egy bizonyos súlyzó tartozik.
A felsőoktatási világranglistákat kutatók körében ma is komoly viták tárgya az indikátorok és a súlyzók
meghatározásának módja. Elmondható tehát, hogy az indikátorok és súlyzók jobb meghatározása szempontjából még sok a tennivaló. Az ARWU világranglista összeállításánál alkalmazott értékelési szempontok:
1. Az oktatás minősége.
Indikátor: a Nobel-díjas vagy a színvonalas szakmai-tudományos díjas végzős hallgatók száma
(Alumni).
Súlyzó: 10%.
2. Az intézmény/kar minősége.
Indikátor: az oktatásban dolgozó Nobel-díjas vagy a színvonalas szakmai-tudományos díjat
elnyerő végzős hallgatók száma (Alumni, Award).
Súlyzó: 20%.
Indikátor: nagyszámú citációval rendelkező kutatók száma 21 tudományterületről (HiCi).
Súlyzó: 20%.
3. Tudományos kutatási eredmények.
Indikátor: publikált tudományos közlemények száma a Nature and Science (N&S) tudományos folyóiratban:
Súlyzó: 20%.
Indikátor: SCIE és SSCI (PUB) által indexált tudományos közlemények száma.
Súlyzó: 20%.
4

A fenti eredmények átszámítása oktatóra/kutatóra (PCP).
Indikátor: A fenti indikátorok eredményei elosztva az alkalmazottak számával.
Súlyzó: 10%.

4. A Régió egyetemei az arwu 2012 világranglistán
A 2012-es ARWU sanghaji világranglista áttekintése után megállapítható, hogy Magyarország, Szerbia, Horvátország és Szlovénia egyetemei szerepelnek a világranglistán, viszont Montenegró, Macedónia, Bosznia-Herczegovina, Bulgária, Románia és Albánia egyik egyeteme sem található az említett világranglistán.
A továbbiakban áttekintjük a régió egyetemeinek pozícióját a 2012-es ARWU sanghaji világranglistán.
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Szerbia
A 2012-es ARWU sanghaji világranglistán a Belgrádi Egyetem 2012-ben jelenik meg először a 401–500
klaszter keretében, 1. ábra.

1. ábra: A Belgrádi Egyetem http://www.bg.ac.rs/sr/vest.php?id=12 pozíciója a 2012-es
ARWU sanghaji világranglistán
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Horvátország
A 2012-es ARWU sanghaji világranglistán a Zágrábi Egyetem 2011-ben jelenik meg először a 401–500
klaszter keretében, 2. ábra. 2012-ben is itt található.

2. ábra: A Zágrábi Egyetem pozíciója a 2012-es ARWU sanghaji világranglistán

Szlovénia
Az ARWU sanghaji világranglistán a Ljubljanai Egyetem 2003-ban jelenik meg először a 401–500-as
klaszter keretében, 3. ábra. 2012-ben is itt található.

3. ábra: A Ljubljanai Egyetem pozíciója a 2012-es ARWU sanghaji világranglistán

277

TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK

Me ster

Gy u l a

Magyarország
Az ARWU sanghaji világranglistán az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2003-ban jelenik meg először
a 401–500-as klaszter keretében. 4. ábra, 2012-ben a 300–400-as klaszter keretében található.

4. ábra: Az Eötvös Loránd Egyetem pozíciója a 2012-es ARWU sanghaji világranglistán

Az ARWU sanghaji világranglistán a Szegedi Egyetem 2003-ban jelenik meg először a 200–300-as
klaszter keretében, 5. ábra. 2012-ben a 300–400-as klaszter keretében található.

5. ábra: A Szegedi Tudományegyetem pozíciója a 2012-es ARWU sanghaji világranglistán
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5. Összefoglaló
A közlemény bemutatja az Institute of Higher Education, Jiao Tong University, Shanghai, Kína által
2012. augusztus 15-én publikált, a világ vezető 500 felsőoktatási intézményének Academic Ranking of
World Universities 2012 (ARWU) legismertebb és legnépszerűbb egyetemi világranglistáját, és áttekintést
nyújt a régiónk felsőoktatásának jelenlegi helyzetéről. Külön figyelmet fordít az alkalmazott indikátorok
és súlyzók elemzésére.
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Betegelégedettségi vizsgálat a Vajdasági
Klinikai Központban – 2012
Egy újszerű minőségi mutatóról az egészségügyben
n

Dujmovics Ferenc231
n
Szerbiában évente egy alkalommal vizsgálják a betegek egészségügyi ellátással kapcsolatos elégedettségét. A rendszeresített kérdőíves vizsgálat és a kérdések igazodnak az ellátás
szintjéhez (alapellátás, fekvőbeteg intézmény) és az intézmény típusához (orvosi, fogorvosi,
gyógyszertári). A Vajdasági Klinikai Központban a vizsgálat 2012-ben december 3-7 között
történt. A nevezett napokon elbocsátott betegek az ápolónőtől kérdőívet kaptak, azt a válaszadás után egy lezárt dobozba dobták. A válaszolás önkéntes alapon és névtelenül, az előre
felkínált válaszok közül a megfelelő megjelölésével történt. A kérdőíveket a kötelező módszer
szerint 4 csoportba osztottuk, attól függően, hogy a betegeket melyik klinikánkon kezelték.
A 4 csoportot a belgyógyászati avagy sebészeti diszciplinákhoz tartozó klinikák betegei, a
Szülészeti-nőgyógyászati klinika, vagy a Rehabilitációs klinika betegei képezték.
Az összesen 49 kérdés között a kérdések zöme az ápolónők és orvosok betegek iránti viszonyulására, tájékoztatására, a munka gördülékenységére, a szolgáltatás minőségére, az étkeztetésre, a tisztaságra vonatkozott. A lehetséges válaszok a következők voltak:
nagyon elégedett, elégedett, nem elégedetlen de nem is elégedett, elégedetlen és nagyon
elégedetlen.
Összesen 569 kérdőívet értékeltünk. Az általunk tetszőlegesen kiválasztott, de nagyobb
érdeklődésre számítható kérdésekre adott válaszokat tesszük itt közzé. Az „Összességében
mennyire elégedett az ápolónők munkájával?” kérdésre a belgyógyászati ágazatokban 97%
volt a nagyon elégedett és elégedett betegek összesített aránya, a sebészetiben 97%, a szülészet- nőgyógyászaton 91% és a Rehabilitációs klinikán 97%. Az „Összességében mennyire
elégedett az orvosok munkájával?” kérdésre a belgyógyászati ágazatokbana nagyon elégedett és elégedett betegek aránya 93% volt, a sebészetiben 98%, a szülészet- nőgyógyászaton 89% és a Rehabilitációs klinikán 100%. Végül az „Összességében mennyire elégedett
a kórházi gyógykezelésével?” kérdésre a a nagyon elégedett és elégedett betegek aránya a
belgyógyászati ágazatokban 89% volt, a sebészetiben 94%, a szülészet- nőgyógyászaton 79%
és a Rehabilitációs klinikán 96%.
Az adatok igen nagy hasonlóságot mutatnak az előző években nyert betegelégedettségi vizsgálatokkal. Nem egyetlen és megdönthetetlen bizonyítékai az intézetünkben történt
kezelés minőségének, de hasonlóságot sem mutatnak azzal az elégedetlenséggel, mely gyakran tapasztalható, s mely kiváltó okát rendszerint egyes sajnálatos esemény kapcsán generálják a közvéleményben.

n
231 Vajdasági Klinikai Központ és Orvostudományi Kar, Újvidék
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Bevezetés
A kórházi gyógykezelés minőségének vizsgálata rendkívül összetett és máig sem teljesen megoldott
feladat. Az egyes fekvőbeteg-intézmények gyógyításban elért eredményének objektív, minél egyszerűbb
módszerrel való mérése viszont nagy jelentőségű lenne nem csupán a pontosabb statisztikai adatok összegyűjtésére, hanem például az egyes hasonló szintű ellátást biztosítani hivatott kórházak közötti igazságosabb pénzfelosztás, valamint sok más szempontból is.
Az évtizedek óta alkalmazott, a minőség vizsgálatára használatos szakmai paraméterek között vannak
viszonylag ismert és közérthető általános mutatók, mint amilyenek a kezelt betegek száma, az intézmény
szintjére számított elhalálozási arány, a kórházi kezelésen töltött betegnapok száma, egy ágyra számított
ápolónők száma, de vannak összetettebb, külön-külön a sebészeti, belgyógyászati, szülészet-nőgyógyászati,
gyermekgyógyászati és más diszciplínák munkájának értékelésére szolgálók is. Az említett adatok követése és rendszeres továbbítása a megfelelő tartományi és országos intézetekbe minden egészségügyi, így
kórházi intézmény törvényes kötelezettsége Szerbiában. Ezek és más adatok szolgálnak a későbbiekben
a lakosság egészségi állapotának jellemzésére, valamint összehasonlítására nagyobb területekre és országos szintre vonatkoztatva. Annak ellenére, hogy ezek a mutatók beváltak, egymagában egy sem teljesen
alkalmas a kezelés minőségének megítélésére. Azonos paraméterek esetében a minőség összehasonlítása
még a hasonló profilú intézményekkel is csupán bizonyos fenntartásokkal lehetséges, mert a helyi viszonyokból eredő különbségek és számos más körülmény felülírják a látszólag pontosan meghatározható
paramétereket. Mindmáig megoldatlan ez a kérdés.
A több tíz mutatószám között a közelmúltig nem volt egyetlenegy olyan sem, amely a betegek iránti viszonyulást, a személyzet szolgálatkészségét, kedvességét és sok más olyan jelenséget vizsgált volna,
amelyek végül a kezelt betegek elégedettségét, avagy elégedetlenségét jellemezte volna. Márpedig alig
vitatható, hogy a már említett szakmai statisztikai adatok mellett, összességében, társadalmilag a betegek
elégedettsége is nevesített célja kell hogy legyen a gyógykezelésnek. A társadalomban felgyorsult fejlődés és a betegek állandóan növekvő tájékozottsága megnövelte azon igényüket, hogy a kórházvezetés
olyan szempontokat is figyelembe vegyen, melyekről azelőtt nem, vagy alig esett szó. Ide tartoznak az
ilyan kérdések: megváltozik-e a külső egy esetleges műtétet követően, kihatással lesz-e a kezelés a szexuális életre, van-e a kórtermekben tévé, internet, egyszerűen, a kezelés minősége mellett jelentős szerepet
kaptak az emberi szempontok. Nagyobb értéket képvisel egy olyan intézményben való kezelés, amelyben
a tisztaság, a személyzet betegbarát hozzáállása, a bánásmód, a látogatási rend, a figyelmesség és a betegek
sajátos igényei is jelentőséggel bírnak, annak ellenére, hogy ilyen szempontok nem szerepelnek a fentebb
már említett szakmai paraméterek egyikében sem.
Ez a felismerés vezetett oda, hogy a Nyugaton már néhány évtizede, Szerbiában pedig a legutóbbiban
minőségi paraméternek számít a kezelt betegek elégedettsége is. Kevés kivétellel, minden egészségügyi
létesítmény köteles azt évente legalább egyszer vizsgálni.

Anyag és módszer
A sorrendben a 9. kérdőíves vizsgálatot 2012. december 3-a és 7-e között végeztük. A kérdőívek egységesített, túlnyomó többségben zárt kérdésekből álltak, melyek előre megadott válaszokat tartalmaztak, és
a betegek a felkínáltak közül a megfelelőt jelölhették meg. A kérdőíveket a belgrádi Dr. Milan Jovanović
Batut Egészségvédelmi Intézet készítette.
Távozás előtt az osztályos ápolónő minden elbocsátott beteget megkért a kérdőív kitöltésére. Elmagyarázta a kérdőív megválaszolásának célját, fontosságát, hogy a kérdőív kitöltése önkéntes, és hogy a
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válaszadó személyazonossága nem kerül felfedésre. A betegek a kitöltött kérdőívet lezárt dobozba helyezték, és az adatok számítógépbe való bevitele céljából a lezárt dobozokat az akció befejezése után azonnal a
Tartományi Egészségvédelmi Intézetbe továbbítottuk. Az akció keretében kérdőívekkel vizsgáltuk a Vajdasági Klinikai Központ belgyógyászati szakorvosi rendelőkben járóbetegként megjelentek elégedettségét,
valamint az ott dolgozók elégedettségét is, de azok az eredmények nem képezik ezen dolgozat tárgyát.
A betegelégedettség vizsgálatának kinyilatkoztatott célja, hogy többek között a beteg véleményére
alapozott következtetések segítsék a kórházvezetést abban, hogy változtasson olyan dolgokon, melyek
addig elkerülték a figyelmét. A szükséges változtatások eredményeként növekedne a betegek elégedettsége, az pedig az egészségügyben dolgozóknak is alapvető érdeke.
A kérdőíves felmérés lebonyolításában a Klinikai Központ minőségfejlesztő bizottsága, a Klinikai
Központ főnővére, az egyes klinikák főnővérei, az osztályok főnővérei és a felelős osztályos nővérek, az
adatbevitelben a Tartományi Egészségvédelmi Intézet informatikusai és sokan mások vettek részt. A kérdőíven a kórházi kezelésen levő betegek szempontjából vélhetőleg legfontosabb kérdéskörök szerepeltek,
mint amilyenek az ápolónők és orvosok betegek iránti magatartása, a vizsgálatokra vonatkozó várakozási
idő, a rendelés gördülékenysége, az étel mennyisége és minősége, felszolgálása, az intézmény tisztasága,
az összbenyomás az intézményben kapott ellátásról és hasonlók szerepeltek.
Az összesen 13 kérdés között voltak egyszerű kérdések, melyekre igennel vagy nemmel lehetett válaszolni, és olyan kérdések, melyekre számszerű választ kellett adni. Voltak továbbá összetett kérdések, melyek
több egyszerű kérdést foglaltak magukba, így egy kérdőíven összesen 49 kérdés szerepelt. Az összetett
kérdésekből választottunk ki 3-at, és az azokra adott lehetséges válaszokat mutatjuk be.
A sorrendben 7. kérdés így hangzott: Mennyire elégedett az ápolónők munkájával? Ezen belül: a
figyelmességükkel, sürgős hívás esetén gyors érkezésükkel, hajlandóságukkal, hogy tájékoztassák egyes
vizsgálati vagy kezelési eljárásról, a látogatók iránti figyelmességükkel, és összességében mennyire elégedett az ápolónők munkájával? A 8. kérdés: Mennyire elégedett az orvosok munkájával? Ezen belül: hogy
megválaszolják az ön kérdéseit, elmagyarázzák az egyes vizsgálatok folyamatát, az orvosok figyelmességével,
betegségének diagnosztikájával, a vizsgálatok alaposságával, a gyógykezelés sikerességével, tájékoztatással
a további tennivalókról, és összességében mennyire elégedett az orvosok munkájával? A 13. kérdéssel a
kezeltek általános benyomását vizsgáltuk. A kérdés így hangzott: összességében mennyire elégedett kórházi
gyógykezelésével? A fentebb említett kérdésekre a lehetséges válaszok a következők voltak: nagyon elégedett, elégedett, nem elégedetlen, de nem is elégedett, elégedetlen és nagyon elégedetlen.

Eredmények
A kérdések száma összesen 49, a visszajuttatott kérdőívek száma 569, így összesen 27 881 választ
vettünk számba. A válaszok impozánsan nagy száma nem teszi lehetővé az összes adat bemutatását, ezért
a munkában részeredményeket mutatunk be. Megjegyzendő, hogy különböző okok miatt nem mindegyik
elbocsátott beteg töltötte ki/adta vissza a kérdőívet.
A visszajuttatott kérdőíveket 4 nagy csoportba osztottuk. Az 1. csoportba kerültek a belgyógyászati diszciplínákhoz tartozó klinikákról (nefrológia és immunológia, endokrinológia, gasztroenterológia,
hematológia, fertőző betegségek, neurológia, dermatovenerológia), a 2. csoportba a sebészeti ágazatok
klinikáiról (általános és hassebészet, ortopédia és baleseti sebészet, érsebészet, idegsebészet, urológia,
arcsebészet, plasztikai és helyreállító sebészet, fül-orr-gégészet és szemészet), a 3. csoportba a szülészetinőgyógyászati klinikáról, míg a 4. csoportba a rehabilitációs klinikáról beérkezett kérdőívek. A vizsgálat
eredménye az 1. táblázaton és az 1., 2., és 3. diagramon látható.
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Elbocsátott betegek
száma 2012. dec. 3–7.

Kiadott kérdőívek
száma

Visszajuttatott
kérdőívek száma

Belgyógyászati

190

156

145

Sebészeti

295

234

234

Szülészeti-nőgyógyászati

184

184

164

Rehabilitáció

28

28

26

Összesen

697

602

569

Diszciplínák

1. táblázat: Az elbocsátott betegek száma, a kiadott és a visszajutatott kérdőívek száma
diszciplínák szerint

1. diagram: Összességében mennyire elégedett az ápolónők munkájával?

2. diagram: Összességében mennyire elégedett az orvosok munkájával?
A lehetséges válaszok diszciplínák szerint %-ban
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3. diagram: Összességében mennyire elégedett a kórházi gyógykezelésével?
A lehetséges válaszok diszciplínák szerint %-ban

Összegzés
A kérdőíves felmérésben szereplő, a Vajdasági Klinikai Központból elbocsátott betegek nagyon
elégedettek vagy elégedettek az orvosok és az ápolónők munkájával, valamint általánosságban a kórházi
gyógykezeléssel. A felmérés nagy hasonlóságot mutat az előző években végzett vizsgálatok eredményeivel.
Az általános elégedettség (nagyon elégedett és elégedett) a belgyógyászati ágazatokban 89%, a sebészeti
ágazatokban 94%, a szülészeti-nőgyógyászati klinikán 79%, a rehabilitációs klinikán 96% volt.
Határozatlan véleményen voltak (nem elégedetlen, de nem is elégedett) a rehabilitációs klinikáról
elbocsátott betegek (4%), ez a mutató 5% és 9% volt a sebészeti és belgyógyászati ágazatokban, és 17% a
szülészeti-nőgyógyászati klinikán. Az elégedetlen és nagyon elégedetlen betegek aránya 1% alatt volt. Ez
az arány a szülészet-nőgyógyászaton is csupán 3%.
A betegek véleményére alapozott következtetések segítik a kórházvezetést abban, hogy változtasson
ott, ahol szükség mutatkozik, és a kérdéses jelenség eddig elkerülte a figyelmet, hiszen az egészségügyben dolgozóknak is alapvető érdeke, hogy a betegek elégedettek legyenek! Ilyen megfontolásból intézményünkben már eddig is módosítottunk néhány gyakorlati szervezési hiányosságon, de természetesen az
alapvető gondokon, mint amilyenek a műszerpark elhasználtsága, hiánya, a szervezési változtatások alig
tudnak javítani. A kutatás eredményeit, a kérdőíves kutatás lehetséges pontatlanságaival együtt is több
mint jónak tartjuk, és az eredmények nem is hasonlíthatók a közvéleményben esetenként tapasztalható,
rendszerint a média által egyes sajnálatos esemény kapcsán generált elégedetlenséggel.
Az is meg kell állapítani, hogy a kérdőíves kikérdezés nem alkalmas az egészségvédelem színvonalának mérésére, arra más, szakmai paraméterek használatosak.

n Irodalom
CD III. nacionalna konferencija o stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite. Zbornik radova (CD) Beograd,
Hotel Hyatt, 2006
Horváth A. R.: Bizonyítékokon alapuló laboratóriumi medicina. Orv. Hetil. 2003. 144. 869–876.
McKee M., Healy J.: Hospitals in a changing Europe. Open University Press, Buckingham. 2002
Mogyoróssy G., Mogyoróssy Zs.: A klinikai audit szerepe az egészségügyi minőségfejlesztésben. Orv. Hetil.
2004. 145. 2191–2198.
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D-HOMO-ANDROSZT-4-EN 6-KETO
ÉS 6-OXIMINO SZÁRMAZÉKAINAK HATÁSAI
TUMORSEJTEK PROLIFERÁCIÓJÁRA
n

Murényi Sztella232,
Suzana Jovanović-Šanta233,
Dimitar Jakimov234
n

Bevezetés
A múlt század közepétől a tudósok egyre nagyobb hangsúlyt kezdtek fektetni az androgén hormonok szintézisére, szerkezetük pontos meghatározására, de különösképpen terapeutikai tulajdonságaikra.
Ezenkívül pedig bizonyított, hogy egyes androgén hormonok felelősek a prosztata benigna hiperplázia
kialakulásáért és a prosztatarák megjelenéséért, mely a férfiak körében gyakran előforduló rákos megbetegedés. Az antiandrogénok (androgén antagoniszt) használata ezen betegségek gyógyításánál, illetve
más androgénfüggő megbetegedéseknél, lehetővé tette az antiadrogének aktivitásának részletesebb kutatását. Ebben a kutatásban külön szerepet kap a szteroid hormonok hatásának kivizsgálása, valamint ezen
hormonok szerkezeteivel kapcsolatos hatások megállapítása, s ebből kifolyólag új, potenciális, biológiailag
aktív agoniszt és antagoniszt androgének előállítása.
Ennek a munkának a célja – figyelembe véve az új gyógyszerek kialakítását, melyek jó terapeutikai
hatásokkal, illetve minimális nem kívánt hatásokkal bírnak – az volt, hogy kivizsgáljuk az újonnan szintetizált androgén hormonok származékainak hatásait a tumorsejtek proliferációjára. A munka tartalmazza
az in vitro tesztek elvégzése során keletkezett anyag illetve a módszer részletes leírását. Ezeket a teszteket
az újonnan szintetizált vegyületek antiproliferatív hatásainak kivizsgálására alkalmaztuk. Ez egy skrinning
teszt, mely a biológiai aktivitások kivizsgálására szolgál. Az eredmények és diszkusszió alcím alatt az újonnan szintetizált vegyületek eredményeinek bemutatására és megvitatására került sor, míg a befejezés az
eredmények rövid áttekintését tartalmazza.

Anyag és módszer
Az újonnan szintetizált vegyületek hatásának kivizsgálása
sejtproliferációra
Az első fázisban leellenőrizzük és kivizsgáljuk az antiproliferatív aktivitásokat különböző antitumor
hatású készítményeknél. Ahhoz, hogy új és hatásos antitumor hatású tényezőket készítsünk, szükségszerű
232 Újvidéki Egyetem, Természettudományi Kar, Kémia, Biokémia és Környezetvédelmi Tanszék, Biokémia Szak
233 Vajdasági Onkológiai Intézet, Sremska Kamenica
234 Vajdasági Onkológiai Intézet, Sremska Kamenica
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kifejlesztenünk olyan molekulákat, melyek kis koncentrációban magas inhibíciót váltanak ki neoplasztikus
sejtek növekedésénél. A vegyületek azon tulajdonságát, amely a sejtkultúrák növekedésének gátlására
vonatkozik, százalékban fejezzük ki kvantitatív módon, vagyis IC50 értékkel (ez az érték a vegyület azon
koncentrációjára vonatkozik, amely által a nem kivizsgált sejtekhez viszonyítva a kivizsgált sejtek száma
50%-ra csökken).
Az újonnan szintetizált vegyületek tumoros sejtek proliferációjára vonatkozó hatásait három humán
rák sejtvonalon vizsgáltuk ki. Emellett pedig még egy olyan sejtvonalon, mely egészséges humán sejteket
tartalmazott (kontroll).
Ezek a sejtvonalak a következők:
1. humán emlő-adenokarcinóma (MCF-7) ösztrogénreceptor-pozitív (ER+)
2. humán emlő-adenokarcinóma (MDA-MB-231) ösztrogénreceptor-negatív (ER−)
3. prosztata adenokarcinóma (PC-3)
4. méhnyakrák (HeLa)
5. vastagbélrák (HT-29)
6. humán fibroblaszt sejtek (MRC-5).
A kivizsgált vegyületek hatását SRB-teszttel követtük, kolorimetriai módszerrel az élő sejtek számának meghatározásával és különböző szubsztanciákra való érzékenységük megállapításával.1 A sejtek négy
vegyület hatásának voltak kitéve, azok pedig a következők: 17-oxa-D-homoandrosztén-4-en-6,16-dion3β-il acetát (1), 6E-oximino-D-homoandrosztén-4-en-16-on-3β-il acetát (2), formesztán és a doxorubicin
48 óra alatt 0,01 µM-tól 100 µM-ig terjedő koncentrációkban.
A módszer folyamata alatt SRB-színezék, sejtproteinek aminosav származékaihoz való kapcsolódását értjük (gyenge savas közegben, a sejtekben rögzített trihlorecetsavval, TCA). Sejtmembrán lízissel, a
szín extrakciójával TRIS-bázissal (tris [metilhidroxid] aminomatán) és spektrofotometriai leolvasás által,
amivel a szín intenzitásának meghatározását értük el, különböző adatokat kaptunk, melyek az élő sejtek
számának felelnek meg. A színek megjelenése a SRB-tesztnél gyors, stabilak és jól láthatóak lesznek. Az
abszorbanciát spektrofotometriailag mértük. Az SRB-tesztet kultúrák sejtprotein tartalmának meghatározására használjuk, melyek az alaphoz kötődnek (szuszpenzió) a 96 nyílású lemezekben (mikrotitár
lemez).1,2 Ez a módszer a Nemzeti Onkológiai Intézet által (NCI [National Cancer Institute], Bethesda),
mint standardizált módszer elfogadott a citotoxicitás kivizsgálására.3,4

A kísérlet folyamán használt sejtvonalak
A következő sejtvonalakat használtuk:
•

MCF-7 (ATCC HTB22): humán emlő-adenokarcinóma. Az MCF-7 sejtvonalát mellhártyaváladékból nyerjük, mely az elkülönített mell-hámszövetnek egyes jellemzőit tartalmazza,
beleértve az ösztradiol szintézisét is. Ezen sejtek rámutatnak az ösztrogén és progesztin receptorokra (ösztrogénreceptor-pozitív [ER+]). Az MCF-7 sejtvonalnak ún. „wild“ p53 típusa is
van, és a P-glikoproteinnel (Pgp) áll kapcsolatban. Morfológiailag ezek a sejtek hasonlítanak
a hámszövet sejtjeire.

•

MDA-MB-231 (ATCC HTB26): humán emlő-adenokarcinóma. Mellhártya váladékából
nyerjük. Ezek a sejtek nem mutatják ki az ösztrogén receptorokat (ösztrogénreceptor-negatív
[ER−]). Morfológiailag hasonlítanak a hámszövet sejtjeire.
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•

PC-3 (ATCC CRL 1435): csontokból nyerjük, pontosabban egy 62 éves egyed prosztata
adenokarcinómájából, mely metasztatikus fázisban van. Morfológiailag ezek a sejtek hasonlítanak a hámszövet sejtjeire.

•

HT-29 (ATCC HTB38): humán vastagbél adenokarcinóma. Morfológiailag ezek a sejtek
hasonlítanak a hámszövet sejtjeire.

•

Hela (ATCC CCL2): méhnyakrák. Morfológiailag ezek a sejtek hasonlítanak a hámszövet
sejtjeire.

•

MRC-5 (ATCC CCL 171): A tüdő humán fibroblaszt sejtjei. Az MRC-5 normál diploid sejtvonal.

Sejtvonalak karbantartása
A sejtkultúrák DMEM tápfolyadékban (DMEM: Dulbecco’s modified Eagle’s medium, tápfolyadék)
növekedtek, amelyhez hozzáadtunk 4.5% glükózt, 100 IJ/ml penicillint és 100µg/ml sztreptomicint (ICN
Galenika). A közeghez még hozzáadtunk 10%-os borjúembrió-szérumot is (FTS, Állatorvosi Intézet, Újvidék). Minden sejtvonalat az erre a célra tervezett edényben tároltunk (Costar, 25cm2) 37˚C-os hőmérsékleten, 100%-os nedvesség- és 5%-os CO2-tartalommal (Heraeus).
A kísérlet során a növekedés logaritmikus fázisában lévő sejteket használtunk, a harmadik és tizedik
átültetés között. Mivel ezek a sejtek ugyanabban a rétegben növekednek, az alaphoz rögzítve, szükségszerű
az átültetésük, hogy elérjük a 80–90%-os összefolyást. Az egysejtes szuszpenzió eléréséhez szükséges, hogy
először kiöntsük a tápfolyadékot, majd a sejt rétegeihez új tápfolyadékot adjunk hozzá, és ezután 0,05%-os
tripszinnel, majd 0,1%-os EDTA-PBS puferbánnal bővítsük. A tripszinizáció öt percig tart 37˚C-os hőmérsékleten, mialatt a tripszin, mint proteolitikus enzim, degradálja a protein mátrixot. Ez pedig összeköti
a sejteket az alappal, illetve egymás között is. Az enzimreakció megszakítását úgy végezzük, hogy szérumot adunk hozzá a tápfolyadékhoz, és eközben a szérum összetevői a tripszin inaktivitását eredményezik.
A sejtszuszpenziót ezután centrifugáljuk tíz percen keresztül 1500-as fordulatszámmal percenként, míg
a sejtüledéket újra szuszpenzáljuk az új tápfolyadékban. A sejteket megszámoljuk az edényekben, majd
áthelyezzük egy másik, új tápfolyadékkal teli edénybe (2-5 ×104 sejt/ml).

A sejtszám és a sejt életképességének meghatározása
A kísérletekben csak élő sejteket használtunk. A sejtsűrűségüket (sejtszám egy meghatározott térfogatban) és az életképességüket (viabilitásuk) DET-teszttel (Dye exclusion test, vagyis tripánkék használatával
történő teszt) határoztuk meg.5 A tripánkék egy bizonyos szín, mely a sejtbe jutva beszínezi a sejtfehérjéket – abban az esetben, ha sérült a sejtfal. Ily módon a halott sejtek kék színűek lesznek, így meg tudjuk
őket különböztetni az élő sejtektől, melyek nem színeződnek be. A sejtszuszpenziókat (50μl) feloldottuk
200μl 0.1%-os tripánkék-oldattal, majd azonnal megszámoltuk a sejteket a hemocitrátban inverz (fordított) mikroszkóp segítségével.
A sejtek számát 1 ml szuszpenzióban a következő egyenlet segítségével számolhatjuk ki, figyelembe
véve a komora dimenzióját és az oldottságot:
N = N0 × 5 × 104
ahol az N jelöli az összes élő sejt számát 1 ml szuszpenzióban; az N0 pedig az élő sejtek számát
hemocitrát kvadrátjában; 5 az oldottsági faktor; a 104 pedig a korrekciós faktor (magába foglalja a komora
mélységét és térfogatát ml-ben kifejezve).
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A sejt viabilitását (V) a következő egyenlettel számolhatjuk ki:
V(%) = (N0/(N0+M0)) × 100
ahol az M0 az elhalt sejtek száma, az N0 pedig az élő sejtek száma hemocitrát kvadrátjában.
A sejt viabilitása nagyobb volt 90%-nál.

A vizsgálandó anyagok tesztelése
A kivizsgálandó vegyületek citotoxikus hatásait ellenőriztük, melyeket a kémia, a biokémia és a
környezetvédelmi szak laboratóriumaiban szintetizáltunk (1. kép a. és b.)6,7, mint ahogy a formesztánt is,
aromatáz inhibítort, melyet referens vegyületként használtunk fel a tesztelésnél (2. kép). A formesztán
mellett kontroll vegyületként doxorubicint is használtunk, mely a gyógyászatban jól ismert citosztatik.
Az újonnan szintetizált vegyületek hatásait a sejtproliferációra úgy vizsgáltuk ki, hogy feloldottuk őket
dimetil-szulfoxidban (DMSO, oldat 1×10-2 M koncentrációval). A munkaoldatokat úgy kaptuk meg, hogy
az alapoldatot feloldottuk PBS-pufferral. Oly módon, hogy hozzáadtunk 10 μl puffert a mikrotiter lemez
minden nyílásába, majd a végleges térfogatnál hozzáadtunk 100 μl puffert 10-8-10-4 M-koncentrációban.
Hasonlóképpen jártunk el a formesztán esetében is.

17-oxa-D-homoandroszt-4-en-6,16-dion-3β-il acetát (1)6

6E-oximino-17-oxa-D-homoandroszt-4-en-16-on-3β-il acetát (2)7

Formesztán
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doxorubicin (Dox)
1. kép: Az 1-es és 2-es vegyület, formesztán és doxorubicin szerkezete

Kolorimetrikus SRB-teszt
A sejteket a növekedés logaritmikus fázisában összegyűjtöttük, centrifugálással üledékesítettük (10
min/200xg), és számukat meghatároztuk 0,1% tripánkékben. Az élő sejteket a kvadriplikátor lemezek 96
nyílásába beültettük, és így 180 ml tápfolyadékban 5 × 103 sejt volt. Ezután a lemezeket a beültetett sejtekkel
együtt termosztátba helyeztük 37oC-os hőmérsékleten és 5% CO2 jelenlétében, az elkövetkező 24 órára.
Az inkubáció lejárta után minden nyílásba, kivéve a kontrollba (sejtek a tápfolyadékban), hozzáadtunk
20 ml kivizsgálandó vegyületet, megfelelő koncentrációban. Ezután az inkubáció ugyanolyan feltételek
mellett folytatódott 48 órán keresztül. 48 óra után rögzítettük a sejteket 50 ml 50% TCA-ban nyílásokként.
A sejteket 1 órán keresztül +4°C-on tartottuk, és ötször átmostuk vízzel, hogy eltávolítsuk a proteineket a
szérumból, illetve a médiumot és könnyűfémeket. Ezután 0,4%-os SRB-oldattal 1%-os ecetsavban színeztük.
Harminc perc után leöblítettük a felesleges színeket 1%-os ecetsavban. Ezután a lemezeket levegőn szárítottuk. A színt azonnal a mérés előtt TRIS-szel (10mM) kivontuk, miközben a pH=10,5. Az abszorbanciát
spektrométer segítségével mértük 540 nm-től 690 nm-ig terjedő hullámhosszon. Az eredmények leolvasásánál kontrollként használtunk olyan sejteket, melyekhez nem adtunk hozzá kivizsgálandó vegyületet.
A vakpróba csak médiumot tartalmaz sejtek nélkül („blank”).
A citotoxicitást százalékban fejeztük ki a következő egyenlet segítségével:
Cit = (1-As/Ak) · 100
ahol az Ak a kontroll minta abszorbanciáját jelöli, az As pedig azokét a mintákét, melyek a kivizsgálandó vegyületet tartalmazták.

Minőség-ellenőrzés a tesztelés során
•

A beültetett sejtek viabilitása tripánkék teszttel meghatározva (DET) nagyobb volt 90%-nál.

•

A sejteket a növekedés logaritmikus fázisában használtuk és olyan koncentrációban, mely
biztosította a sejtek logaritmikus növekedését a teszt folyamán (5x103/nyílás).

•

A variációs koefficiens (CV) a kísérleti és kontroll kultúrákban kisebb volt 15%-nál; ahogy
a legtöbb esetben a mi kísérleteinkben is.

•

A kontroll (sejtek a tápfolyadékban) abszorbanciája legalább háromszor volt nagyobb a vakpróba (tápfolyadék) abszorbanciájának középértékétől.
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Az adatok elemzése
A kapott eredményeket statisztikailag Excel program segítségével dolgoztuk fel. A középértéket, a
standard deviációt és a variációs koefficienst a minták kvadriplikátorjainak minden kísérletére kiszámoltuk. Minden kísérletet kétszer vágeztünk el. A sejtpopulációk, kivizsgált vegyületek hatása általi növekedésének csökkenését, a citotoxicitás százalékában fejeztük ki. Azt a koncentrációt, mely alatt 50%-os inhibíciót értünk el a sejtek növekedésénél, azaz a citotoxicitást (IC50), „Median effect” analízissel, CalcuSyn
program segítségével határoztuk meg.

Eredmények és megvitatás
Az antitumor egyedek megtervezésének és szintetizálásának általános célja az, hogy olyan vegyületeket kapjunk, melyek kis koncentrációkban is képesek inhibíciót kialakítani neoplasztikus sejtek növekedésénél. Ennek tudatában szerves kémiai laboratóriumokban szintetizáltuk és jellemeztük az új vegyületeket, vagyis androszt-4-en származékokat, miközben a célja ennek a munkának az volt, hogy kivizsgáljuk
a tumorsejtekre gyakorolt hatásaikat, és összehasonlítást végezzünk a már jól ismert formesztánnal és
doxorubicinnal is.
Az újonnan szintetizált vegyületek citotoxikus hatásait in vitro feltételek mellett SRB-teszttel vizsgáltuk ki a következő humán rákos sejteknél: humán emlő-adenokarcinóma (MCF-7) ösztrogénreceptorpozitív (ER+), humán emlő-adenokarcinóma (MDA-MB-231) ösztrogénreceptor-negatív (ER−), prosztata
adenokarcinóma (PC-3), vastagbélrák (HT-29), méhnyakrák (HeLa) és humán fibroblaszt sejtek (MRC-5).
A kivizsgálandó vegyületeket (vegyület 1, 2, formesztán és doxorubicin) különböző koncentrációkban
(0.01, 0.1, 1, 10 i 100 µM) adtuk hozzájuk, és 48 óra után megmértük a kezelt és nem kezelt sejtpopulációkra gyakorolt hatásukat.
A szelektív citotoxikus hatások kivizsgálása érdekében megállapítottuk az egészséges sejtpopulációkra
gyakorolt hatásukat is (humán fibroblaszt sejtek, MRC-5).
A sejtkultúrák növekedését SRB-teszttel ellenőriztük spektrofotometriai módszerrel, ahol a próbák
abszorbanciáját mértük, mely megegyezik az élő sejtek számával. A citotoxicitás százalékos eredményeit,
a kivizsgálandó vegyületek minden koncentrációját illetően, minden egyes sejtkultúránál az 1-es táblázatban tüntettük fel.
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0.01

0.1

1

10

100

MCF-7

12,56±1,53

23,97±2,13

26,88±0,72

24,34±5,85

38,61±1,96

MDA-MB-231

24,74±5,58

37,63±1,92

41,43±2,53

50,53±0,81

68,79±4,51

PC-3

2,67±0,17

9,92±3,61

21,62±5,28

28,60±0,28

59,31±7,01

He La

8,17±2,29

10,42±2,91

11,62±2,45

17,10±1,84

51,81±2,06

HT 29

21,97±3,76

22,58±3,01

43,10±4,34

21,45±3,97

23,12±4,21

MRC-5

2,28±0,52

4,12±1,22

9,08±1,28

12,62±1,59

14,95±1,03

MCF-7

21,53±3,22

22,44±2,92

28,40±2,63

32,41±1,74

59,92±0,13

7,25±5,27

17,07±2,22

28,11±3,59

56,44±3,11

62,29±1,00

PC-3

14,30±3,49

25,86±1,02

28,74±1,76

43,29±1,58

55,90±1,40

He La

1,04±0,93

2,25±0,05

23,71±3,36

34,39±4,18

54,69±4,73

HT 29

17,02±3,81

56,08±6,71

43,69±5,17

46,82±3,64

63,48±4,62

MRC-5

2,43±1,64

20,97±0,81

18,05±1,28

21,20±1,61

25,28±1,51

MCF-7

27,65±2,84

31,66±2,36

34,25±1,13

39,81±1,38

41,15±1,05

MDA-MB-231

23,82±1,22

24,04±1,42

33,94±1,83

39,12±2,95

59,81±0,33

PC-3

17,09±4,00

29,88±2,65

33,84±2,44

41,24±2,05

56,69±1,05

He La

0,18±0,04

3,09±0,77

54,82±0,36

76,61±0,19

81,53±0,15

HT 29

16,02±1,97

20,86±2,09

28,15±2,66

33,38±5,08

39,25±3,05

MRC-5

28,41±1,30

26,20±1,55

30,08±0,84

31,30±0,73

33,15±0,60

MDA-MB-231
2

Jovan ov i ć -Š ant a,

1. táblázat: Az 1-es, 2-es vegyület és formesztán (F) citotoxikus hatása tumor
és egészséges sejtekre egyaránt

Az inkubáció tumorsejtek proliferációjára gyakorolt hatását kvantitatív módon lehet kifejezni IC50
értékekkel. Ez a kivizsgált vegyületek azon koncentrációját jelöli, mely alatt a kezelt sejtek száma 50%-kal
csökken a nem kezelt sejtekhez képest. Ha az IC50 érték kisebb mint 20 mmol/dm3, úgy véljük, hogy az
a vegyület jó citotoxikus hatással bír. Ha az IC50 50–100 mmol/dm3 között van, akkor a vegyület gyenge/
mérsékelt citotoxikus hatással bír. Azon vegyületek, melyeknek az IC50 értéke meghaladja a 100 mmol/dm3
koncentrációt nem toxikus vegyületeknek számítanak. A kivizsgálandó vegyületek IC50 koncentrációját
különböző sejtvonalak esetében „Median effect” analízissel, CalcuSyn program használatával határoztuk
meg, és a 2-es táblázatban mutattuk be.
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IC50 (μM)

Vegyület

Sejtvonal
MCF-7

MDA-MB-231

PC-3

HeLa

HT-29

MRC-5

1

>100

35.47

45.21

97.34

>100

>100

2

81.32

11.88

36.65

35.97

3.97

>100

Formesztán

>100

55.50

48.36

5.55

>100

>100

Doxorubicin

0.75

0.12

95.61

1.17

0.32

0.12

2. táblázat: Az 1-es, 2-es vegyület, formesztán és doxorubicin sejtvonalakra gyakorolt
citotoxikus hatásai, IC50-ben kifejezve

A 2-es táblázatból jól látható, hogy a kivizsgált 1-es vegyület (17-oxa-D-homoandroszt-4-en-6,16dion-3β-il acetát) gyakorlatilag nem hatott az MCF-7 i HT-29 tumorsejtek növekedésére, mint ahogy az
egészséges sejteknél sem (MRC-5), viszont a HeLa sejteknél gyenge citotoxicitást mutatott (az IC50 97.34
μM), míg az MDA-MB-231 i PC-3 populáció sejtjeinél jelentős csökkenést eredményezett (az IC50 35.47
μM, azaz 45.21 μM).
A 2-es vegyület (6E-oximino-17-oxa-D-homoandroszt-4-en-16-on-3β-il acetát) minden kezelt sejtnél a növekedés csökkenését eredményezte, de különböző mértékekben. Nagyon jó hatással bír a HT-29
sejtek esetében (az IC50 3.97 μM), mint ahogy az MDA-MB-231 sejteknél is (az IC50 11.88 μM). Mérsékelt
citotoxikus hatással van a HeLa és PC-3 sejtekre (az IC50 35.97 μM, valamint 36.65 μM), de leggyengébb
hatást az MCF-7 sejteknél mutatott (az IC50 81.32 μM). Az egészséges sejtpopulációra (MRC-5) nem
hatott.
A formesztán jól ismert aromatáz inhibítor, melyet hormonfüggő betegségeknél használunk, gyakorlatilag nem hatott az MCF-7 i HT-29 tumorsejtek növekedésére, mint ahogy az egészséges sejtekre sem
(MRC-5). Legerősebb antiproliferatív hatást a HeLa sejtek kezelésénél mutatott: IC50 5.55 μM volt, ami
17,5, valamint 6,5-ször erősebb hatásnak felel meg az 1-es és 2-es vegyület által kifejtett hatáshoz képest.
Valamivel gyengébb hatást mutatott az MDA-MB-231 sejtek (IC50 55.50 μM, ami 4,7-szer gyengébb, mint
a 2-es vegyület esetében, és körülbelül kétszer gyengébb az 1-es vegyülethez képest) és PC-3 sejtek kezelésénél (IC50 48.36 μM volt, ami körülbelül megegyezik az 1-es és 2-es vegyület által kifejtett hatásokkal).
Doxorubicinnal történő kezelés során a következő eredményeket kaptuk:
•

Az IC50 érték az MCF-7 esetében 0.75 mM volt, ami 108-szor kisebb érték, mint a 2-es vegyület esetében, ahol az IC50 érték 81.32 mM volt;

•

Az IC50 érték az MDA-MB-231 sejteknél 0.12 mM volt, ami megközelítőleg 296-szor kisebb
az 1-es vegyülettől, ahol az IC50 35.47 mM, s 99-szer kisebb érték, mint a 2-es vegyületnél
(IC50 11.88 mM);

•

A PC-3 sejtekre igen gyenge hatással bírt a doxorubicin (IC50 95.61 mM), míg az 1-es és 2-es
vegyület mérsékelt hatást mutatott (IC50 45.21 mM volt, ami 2-szer nagyobb hatást mutat az
1-es vegyületnél, illetve 36.65 mM, ami 3-szor erősebb hatásnak felel meg a 2-es vegyület
esetében);
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•

A HeLa sejteknél 83-szor nagyobb antiproliferatív hatást gyakorolt a doxorubicin az 1-es
vegyülethez képest, és körülbelül 31-szer nagyobb hatást a 2-es vegyülethez viszonyítva (IC50
a doxorubicinnál 1.17 mM volt);

•

Az IC50 érték HT-29 sejtek kezelésénél doxorubicinnal 0.32 mM volt, ami 12-szer nagyobb
hatásnak számít a 2-es vegyülethez képest;

•

Fontos megemlíteni, hogy az 1-es, 2-es vegyület és a formesztán nem eredményezte a növekedés csökkenését a tüdő humán fibroblaszt sejtjeinél (MRC-5), miközben a doxorubicin
jelentős citotoxikus hatást mutatott ezen sejtek esetében (IC50 0.12 mM).

A kutatás következő része a kivizsgált vegyületek szerkezeteinek és antiproliferatív hatásainak korrelációs viszonyáról szólt (SAR, structure-activity relationship). Kivizsgáltuk a különböző funkcionális
csoportok hatásait az antitumor aktivitásra D-homo-androszt-4-en származékok esetében más és más
szubsztituenssel a 6-os pozícióban (1-es és 2-es vagyület) citotoxikus hatások összehasonlításának segítségével, valamint a kontroll molekulákkal való összehasonlítással (formesztán és doxorubicin). A citotoxicitást
kvantitatív módon fejeztük ki, az analóg IC50 tizedes logaritmus értékének és a referens molekula [Δlog
(IC50)=log (IC50)an – log (IC50)ko] különbségének kiszámításával. Negatív értéke Δlog (IC50) azt mutatja,
hogy az analóg vegyület erősebb antiproliferatív hatást mutat a kontrollhoz képest, míg a pozitív értékek
nagyobb aktivitásnak felelnek meg.

2. kép: A kivizsgált vegyületek (1-es és 2-es vegyület), formesztán (form) és doxorubicin (dox)
szerkezete és antiproliferatív hatása közötti korreláció bemutatása

Mint ahogy a 2. képről is leolvasható, a 6-keto származék (1) és 6-oximino származék (2) különböző hatást mutat a neoplasztikus sejtekre a sejt tulajdonságainak függvényében. Mindkét vegyület hatása
nagymértékben különbözik a formesztántól és a doxorubicintól.
A 2-es vegyület sokkal nagyobb hatást mutat a HT-29 sejtpopuláció növekedésének csökkenésénél
az 1-es vegyülethez képest. Az aktivitások közötti különbség kevésbé látható a HeLa és az MDA-MB-231
sejteknél, de a legkisebb mégis az MCF-7 és PC-3 sejtvonalaknál.
A képen szintén látható, hogy az 1-es vegyület valamivel nagyobb inhibíciót mutat az MDA-MB-231
sejtpopulációk növekedését illetően a formesztánhoz képest, de kisebb a hatása a formesztánnál a HeLa
sejtek esetében. A 2-es vegyület sokkal nagyobb hatást mutat a HT-29 sejtvonalnál a formesztánhoz képest.
Kicsit kisebb a különbség az MDA-MB-231 és PC-3 sejteknél. A formesztán sokkal nagyobb hatást gyako-
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rolt a HeLa sejtekre a 2-es vegyülethez képest. A doxorubicin nagyobb antiproliferatív hatást gyakorolt az
1-es és 2-es vegyülettől a kivizsgált sejtvonalakra, kivéve a PC-3 sejteknél. A legnagyobb különbség mégis
az egészséges sejteknél észlelhető (MRC-5), amelyre a doxorubicin igen nagy citotoxicitást gyakorolt, míg
az 1-es és 2-es vegyület nem.

Összegezés
A munka során 17-oxa-D-homoandroszt-4-en-6,16-dion-3β-il acetát (1), 6E-oximino-17-oxa-Dhomoandroszt-4-en-16-on-3β-il acetát (2), formesztán és doxorubicin vegyületek citotoxikus hatásait
vizsgáltuk ki in vitro körülmények között, öt humán karcinóm sejtvonalon (MCF-7, MDA-MB-231, PC-3,
HeLa i HT-29) és egy egészséges humán sejtvonalon is (MRC-5).
Az in vitro teszt eredményei azt bizonyították, hogy a kivizsgált 6-keto (1) és 6-oximino (2) származékok eltérő hatást gyakorolnak a neoplasztikus sejtekre a sejt tulajdonságaitól függően. Hatásaik nagyban
eltérnek a már jól ismert formesztán és doxorubicin hatásaitól.
Az 1-es vegyület az MDA-MB-231 és PC-3 sejtek kezelésénél mérsékelt hatást fejtett ki a sejtpopulációk proliferációjára (IC50 35.47 µM, illetve 45.21 µM), míg a többi rákos sejt növekedésénél hatása
elenyésző.
A 2-es vegyület legjobb hatást a HT-29 sejtekre gyakorolt (IC50 3.97 µM), illetve az MDA-MB-231
sejtekre (IC50 11.88 µM), míg a többi neoplasztikus sejteknél csak kis mértékben hatott a populációk növekedésének csökkenésére.
A formesztán gyakorlatilag nem hatott az MCF-7 és HT-29 rákos sejtekre. A legnagyobb antiproliferatív
hatást a HeLa sejtek kezelésénél mutatott: IC50 5.55 µM, ami egyben 17,5-ször, illetve 6,5-ször nagyobb
hatásnak felel meg az 1-es és 2-es vegyület hatásaihoz képest. Kissé gyengébb citotoxikus hatást eredményezett az MDA-MB-231 és PC-3 sejteknél.
A doxorubicin sokkal nagyobb antiproliferatív hatást fejtett ki az 1-es és 2-es vegyületekhez képest
az össz kezelt sejtvonalnál, kivéve a PC-3 sejtvonalat. A PC-3 sejtek növekedésénél nagyon gyenge hatást
mutatott (IC50 95.64 µM), míg vele ellentétben az 1-es és 2-es vegyületek mérsékelt hatást gyakoroltak (IC50
45.21 µM az 1-es vegyület esetében, ami kétszer nagyobb aktivitást bizonyít az 1-es vegyületnél, illetve
36.65 µM a 2-es vegyületnél, ami 2,6-szor nagyobb hatásnak számít).
A legnagyobb különbség a doxorubicin és az 1-es, illetve 2-es vegyületek között az egészséges humán
sejtvonalnál (MRC-5) látható, amelyre a doxorubicin igen nagy citotoxikus hatást gyakorolt, míg az újonnan szintetizált vegyületek (1 és 2) ezen sejtek növekedésére nem hatottak.
Az 1-es és 2-es vegyületekre úgy lehet tekinteni, mint potenciális terapeutikumokra, mivel a tumorsejtekre
antiproliferatív hatást gyakorolnak, s emellett az egészséges magzati tüdőszöveti sejtek (MRC-5) populációira nem hatnak, vagyis szelektív citotoxikus hatással bírnak, ami egyik feltétele annak, hogy egy új
vegyületből orvosság lehessen.

Köszönet
Ezen munka kutatásának lebonyolítására az Újvidéki Egyetem Természettudományi Kar Kémia, Biokémia és Környezetvédelmi Tanszékén került sor, illetve részben a kamenicai Vajdasági Onkológiai Intézet
laboratóriumaiban is. A kutatás Suzana Jovanović-Šanta docens felügyelete alatt zajlott, akinek köszönettel
tartozom segítőkészsége és támogatása miatt, melyet a kutatás és a munka megírása során tanúsított.
Hálával tartozom még dr. sci med. dr. Gordana Bogdanovićnak, kémia magiszter Vesna Kojićnak és
spec. med. genetic Dimitar Jakimovnak az Onkológiai Kísérleti Intézetből (Vajdasági Onkológiai Intézet,

296

TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK

Mu rény i

S z tel l a ,

Suz ana

Jovan ov i ć -Š ant a,

D i mit ar

Ja k i m ov

Sremska Kamenica). Ezeknek a nagy tudású és rendkívül figyelmes embereknek a felügyelete alatt zajlott
a kísérlet, illetve ők segítettek az eredmények feldolgozásának folyamatában is.
Köszönettel tartozom még prof. dr. Katarina Penov Gasinak és prof. dr. Evgenija Durendićnek is az
eredmények feldolgozásában és a munka megírásában való segítségükért.
Az ebben a munkában kivizsgálásra kerülő újonnan szintetizált vegyületeket Marina Savić magiszter
kutató szintetizálta, és nagy örömmel engedte át nekünk. Ezúton szeretném ezt is megköszönni neki.
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Az általános matematikatanítás
tapasztalatai a tanítóképzésben
n

Szalay István235
n

Bevezetés
A 21. századi oktatásban az ismerethordózó oktatási segédanyagok mennyisége robbanásszerűen növekedett, szinte minden területen, így a matematikában is. A tankönyvek, példatárak, függvénytáblázatok,
lexikonok, tanári segédkönyvek, monográfiák mellett megjelentek az interaktív e-learning eszközök is.
A Szegedi Tudományegyetem Pedagógusképző Karán a tanító szakos hallgatókat több kurzus készíti fel
a 6–10 éves korosztály tanítására. Legfontosabbnak a matematika tantárgy-pedagógiáját tartom. Ennek
van alárendelve a tanítók általános matematikakurzusa is. Ebben a szellemben írtam a tanító szakos hallgatók számára a matematika tankönyvet (Szalay, 2010) Az első két tanév tapasztalatait adom közre. Ezek
alapján úgy vélem, hogy szükség van egy, a szokásos tankönyvtől eltérő abszolút tankönyvre is, amelynek
koncepcióját fel fogom vázolni. Az abszolút tankönyv alkalmazhatóságához a pegagógusképzés során
elsősorban a leendő pedagógus szakmai tudását kell biztosítani. Emellett tudatosítani kell, hogy nem
azt taníthatja, amit ő tanult, hanem az általa tanult anyagból kell kiválasztania az általa tanítandó anyagot, továbbá meg kell találnia a tanításához adekvát módszereket is. (Ez utóbbira való felkészítés már a
tantárgy-pedagógia feladata.)

A tankönyv tapasztalatai
E tankönyvben csakis a tanítók számára kimunkált utat járunk be. Az út hatvan pontba van szedve,
amelyet a könyv tartalomjegyzékében a zárójelbe tett pontok jeleznek. Eltérünk attól az úttól, amit a tanító
a tanítványaival jár be, de nem azonos a felsőbb matematika útjával sem, hanem, e kettő sajátos ötvözete.
Kiindulópontunk a gondolkodás, a logika matematikai alapon való felfogása, amely szűkebb a gondolkodás nyelvi megnyilvánulásánál, de pontosabb és egyértelmű. A matematikai logika törvényeire alapozzuk
a halmazelmélet fogalmait, amelyeket a természetes számok származtatásához használunk fel. Hangsúlyt
kap, hogy a természetes számokat két egymástól függetleníthető területen használhatjuk fel: rendezésre
és számolási műveletek végzésére. Röviden bemutatjuk a tankönyv tárgyalási módjának eltérését az iskolai matematikában és a felsőbb matematikában lévő úttól: Felépítésünkben a 0 már definiált fogalom, az
üres halmaz számossága. Az 1 is definiált fogalom, az üres halmazt tartalmazó halmaz (ez már nem üres)
számossága. A 2 szintén definiált fogalom, annak a halmaznak a számossága, amelynek elemei az üres
halmaz és az üres halmazt tartalmazó halmaz. Kiderítjük, hogy 0 < 1 < 2. Később, az összeadás megismerése után „vesszük észre”, hogy az 1 = 0 +1, 2 = 1 + 1. A tanító diákjai számára a 0, 1, 2 alapfogalmak
(Kant (1724–1804) szerint a priori velünk született fogalmak, a felsőbb matematikában a 0 alapfogalom,
az 1 és 2 már definiált fogalmak (Peano [1858–1932] axiómái).
235 Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar
Tanító- és Óvóképző Intézet, Matematika Szakcsoport, Szeged
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A tankönyv fejezetei szisztematikus úton építik fel a számfogalmat, a természetes számok bevezetését követően jönnek az egész számok, a racionális számok, a valós számok, sőt kitekintésként a komplex
számok, robbantott számok és a végtelen számosságok. Az út most is sajátos: A természetes számokat
absztrakt úton, az egész számokat modell alapján, a racionális számokat (törteket) ismét absztrakt úton,
a valós számokat ismét modellezéssel vezetjük be. A számfogalom bővítése során szigorúan betartjuk
a permanencia elvet: a bővült fogalom szigorúan értelmezett és egyértelmű legyen, továbbá speciális
esetként adja vissza a szűkebb fogalmat. Megkívánjuk azt is, hogy (amennyire lehetséges), a szűkebb
fogalomra megismert szabályszerűségek érvényben maradjanak a fogalom bővülésekor is. Mindezek
eredményeként tudatosultak a számokkal végzett műveletek alaptulajdonságai. Kiderült, hogy lényeges
a művelet (például összeadás) definíciója és a művelet elvégzése utáni eredmény (például összeg) fogalmának megkülönböztetése.
A 2012/2013-es tanév tavaszi féléve során írt zárthelyi dolgozatokból kiragadott példákon keresztül
megemlítünk néhány konkrét tapasztalatot is. A feladat után jelezzük, hogy a hallgatók hány százaléka
volt sikeres a feladat megoldása során. (A feladatok megoldásukkal együtt szerepelnek a tankönyvben,
amelyet a zárthelyi dolgozat írásakor a hallgatók nem használhattak. Minden feladat teljes megoldása 1
pontot ért, de részeredményként 0,5 pont is elérhető volt.)
(1) Adjuk meg a kettes számrendszerben felírt 11110:11 osztás maradékát és hányadosát! (Szalay
2010: 202)
Eredményesség: 85%. A túlnyomó többség 1 pontos megoldást adott. 0,5 pontot kaptak
azok, akik csak úgy tudták megoldani a feladatot, hogy „átszámolták” a tízes számrendszerbe (30:3=10), majd az eredményt „visszaszámolták” a kettes számrendszerbe.
(2) Igaz-e, hogy ha egy tízes számrendszerben felírt természetes számból levonjuk számjegyeinek összegét, akkor a különbség osztható 9-cel? (Szalay 2010: 339)
Eredményesség: 10%. Senki sem kapott 1 pontot. 0,5 pontot kaptak néhányan.
(3) Igaz-e, hogy van olyan n természetes szám, amelyre n(n+1)(2n+1) hatodrésze nem természetes szám? (Szalay 2010: 333–334)
Eredményesség: 65%. A megoldók 60%-a elérte az 1 pontot. Tekintve, hogy ez a feladat a teljes
indukció bizonyítási módszerével is megoldható (Szalay 2010: 89), annak az évtizedes szakmai
vitának a szempontjából is érdekes, amelyet a kollégáim többségével folytatok: Szabad-e a tanító szakos hallgatóknak a teljes indukciót tanítani? (A tanító nyilvánvalóan ezt nem adhatja
tovább tanítványainak, ezért nekik se tanítsuk – mondják. Én viszont úgy vélem, hogy a teljes
indukció olyan, kivételesen a matematikai gondolkodásra jellemző módszer, amelyet a tanítónak – annak ellenére, hogy nem matematikatanár – illik ismernie.) Az igazsághoz tartozik,
hogy aki ennél a feladatnál teljes indukcióval próbálkozott, 0,5 pontnál tovább nem jutott.
(4) Tíz telefonvezeték közül négy beázás miatt használhatatlanná válik. Ezután négy vonalon
hívást kísérelnek meg. Mi a valószínűsége annak, hogy a hívásoknak pontosan a fele lesz
sikeres? (Szalay 2010: 362–363)
Eredményesség: 67,5%. A hallgatóknak csak az 50%-a ért el 1 pontot. A feladatot a klasszikus valószínűség-számítás kedvező eset/összes eset képletével lehet megoldani, de (kisebb)
gondot okozott az, hogy tíz vezeték közül hányféleképpen lehet négy hívást megkísérelni
(210 lehetőség van), és (nagyobb) gondot okozott, hogy ezek között hány olyan van, amikor
két hívás sikeres, kettő pedig sikertelen. (90 ilyen eset van.) A keresett valószínűség így 3/7,
ami kiválóan alkalmas arra, hogy a „vagy ilyen-vagy olyan” alapon az 50%-os valószínűséget
helyesnek vélőket tévedésükről meggyőzze.
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(5) A próbagyártás során anyag-, illetve mérethiba szerint vizsgálják a gyártmányt. Kiderül,
hogy 15% anyaghibás, 30% mérethibás és 8% méret- és anyaghibás is. Mi a valószínűsége a
hibátlan gyártmánynak? (Szalay 2010: 358–359)
Eredményesség: 63%. A hallgatóknak csak az 50%-a ért el 1 pontot. Például egy ilyen (a
tankönyvben szereplőtől némileg eltérő) megoldás: Legyen az A esemény = a termék anyaghibás (Ekkor az anyaghiba valószínűsége p(A) = 0,15.) B esemény = a termék mérethibás.
(Ekkor a mérethiba valószínűsége p(B) = 0,3.) Az, hogy a termék anyag- és mérethibás az
eseményalgebrában az A és B események szorzata, és ekkor az anyag- és mérethiba valószínűsége p(A x B) = 0,08. Az hogy, a termék hibás, azaz A anyag- vagy mérethibás, az eseményalgebrában az A és B események összege. Ennek valószínűségére ismert képlet:
p(A+B) = p(A) + p(B) – p(A x B) = 0,37.
A hibátlan eset az A+B esemény komplementer eseménye, ezért ennek valószínűsége 1 – p(A + B)
= 0,63=63%.
Azok, akik a feladatot „csak” Venn-diagrammal (például két egymást metsző körrel) tudták megoldani, 0,5 pontot kaptak, amit keveselltek, mondván, hogy jó eredményhez jutottak. Meggyőzésükre elmondtam: ha egy (százalékszámítást ismerő) diák oldja meg Venn-diagrammal, akkor neki jár az 1 pont. A
pedagógusnak azért kell tudni a „felsőbb” matematika által kínált „receptszerű” megoldást, hogy ennek
ismeretében (hiszen ezt nem taníthatja) találjon olyan „elemi” megoldást, amit tanítványai is megértenek.
Például, ha C esemény is van még, akkor az előbbi képlet:
p(A+B+C) = p(A) + p(B) + p(C) – p(A x B) – p(B x C) – p(C x A) + p(A x B x C)
alapján juthat a „három egymást metsző” körből álló Venn – diagramos megoldáshoz. (Lásd például,
Szalay 2010: 356–357.)
Mindemellett úgy vélem, hogy a tanítás annyira függ a tanulók iskolatípusától, az életkori sajátosságaiktól, tehetségüktől, szorgalmuktól, érdeklődésüktől, a tanulás szükségességének (hasznának) belátására való
képességüktől és nem utolsósorban magától az oktatótól, hogy a tankönyv mellett az oktatónak szüksége
van egy „abszolút” tankönyvre is, amelynek birtokában akár mellőzheti is a tankönyv(ek) használatát.
A 21. századi oktatásban az ismerethordozó oktatási segédanyagok mennyisége robbanásszerűen növekedett, szinte minden területen, így a matematikában is. A tankönyvek, példatárak, függvénytáblázatok,
lexikonok, tanári segédkönyvek, monográfiák mellett megjelentek az interaktív e-learning eszközök is.
A segédeszközök hatására az iskolai oktatásban nagyon megnőtt az ismeretanyag, aminek érezhető
hátránya, hogy még a matematikában is nehéz elválasztani a maradandónak tartott ismeretektől a pillanatnyi aktualitás (például a rövid időn belül esedékes dolgozat, felmérés, verseny) szempontjából fontos
ismereteket. A tananyag szelektálása nem könnyű feladat és még nehezebbé válik, ha arra gondolunk,
hogy milyen ismeretekre lesz szükség évtizedek múlva. A továbbiakban azt mutatjuk be, hogy az abszolút
tankönyv segítségével hogyan oldhatja meg ezt a kérdést az oktatás kulcsfigurája, a pedagógus, és hogyan
segíthet ebben a pedagógusképzés.

Az abszolút tankönyv beillesztése az oktatási
segédanyagok közé
Tapasztalatom az, hogy a diákok egy évvel a középiskola befejezése után matematikából szinte semmit
sem tudnak pontosan felidézni, még a Pitagorasz-tétel is csak a név alapján dereng. Védekezésképp azon-
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nal felvetődik a Mire jó a Pitagorasz-tétel? is. Ugyanakkor a matematikából tehetséges diák ennél a tételnél sokkal többre vágyik.
Az oktatási folyamat két fő szereplője a tanítvány és a tanító, akik természetesen a docendo discimus
(tanítva tanulunk) jegyében hatnak is egymásra, noha a tanítás fő eszköze maga a tanító. Az is természetes, hogy az ismeretek elsajátításához írott és elektronikus formában lehet oktatási segédeszközöket
(tankönyv, munkafüzet, példatár, függvénytáblázat, ide értve a kalkulátorok adatszolgáltatását is), szakmai
kiadványokat (folyóiratok, versenyfeladatok gyűjteménye), szótárokat, lexikont (enciklopédia, monográfia)
használni. Ebbe a sorba illeszkedik be az abszolút tankönyv, aminek képzeletbeli Algebra fejezetét előrebocsátva fogjuk bemutatni az abszolút tankönyv ismérveit. (Az általunk elképzelt Matematika abszolút
tankönyv a Matematikai logika, a Halmazelmélet, az Algebra, a Számelmélet, a Geometria, az Analízis, a
Kombinatorika, a Valószínűségszámítás és a Statisztika fejezetekből áll.)
Az abszolút tankönyv leginkább a függvénytáblázathoz (lásd például Hortobágyi–Rajkovits–Wajand,
2001) hasonlít, de tartalma mélyebb a függvénytáblázatnál, amely elsősorban a diákok memóriája megterhelésének csökkentését szolgáló adatok és képletek gyűjteménye. Például, az említett függvénytáblázat (lásd
21. oldal) nem tartalmazza a valós kitevőjű hatvány fogalmát. Az abszolút tankönyv ezt nem teheti meg,
mert enélkül megalapozatlanná válik a logaritmus fogalma. A leglényegesebb különbség abban áll, hogy
egy „harmadik oszlopban” az „i” (információ) a tanár számára ad útmutatást arra nézve, hogy a tárgyalt
rész az abszolut tanköny milyen egyéb részeihez kapcsolódik. Például a Pozitív szám valós kitevőjű hatványa cím alatt előforduló lim jelölés (amit a diák valószínűleg nem is ért) „i” betűje figyelmezteti a tanárt
arra, hogy ennek jelentését az abszolút tankönyv Analízis fejezetében, a Konvergens sorozatok cím alatt
keresse. Az már a tanárra van bízva, hogy az iskolatípustól (ez meghatározza a tantervi követelményeket),
az osztály képességeitől, a diákok érdeklődésétől stb. függően hogyan tálalja a lim fogalmát. Megteheti
ezt úgy, hogy a sorozatot függvényként felfogva, a függvényhatárérték speciális eseteként tárgyalja a sorozat határértékét. (Függvény határértéke a végtelenben.) Megteheti úgy is, hogy a Cauchy-féle definíciót a
függyvényhatárérték fogalmának említése nélkül adja meg. De megteheti azt is, hogy a számegyenesen
mint modellen mutatja be a sorozat egy pont körüli sűrűsödését (torlódási pont), és innen jut el a határpont fogalmához. Amit nem tehet meg: mindhárom interpretációt beletömni tanítványai fejébe. Ezért
van szükség arra, hogy szakmailag és módszertanilag jól képzett legyen a tanár.

Az abszolút tankönyv ismérvei a többi oktatási segédeszköz
ismérveinek tükrében
A legfontosabb ismérv az, hogy az abszolút tankönyv nem a diáknak, hanem a tanárnak szól. A
diák, ha kezébe is adják, keveset ért belőle. (A diáknak elsősorban a tankönyv és a [munka]füzet szól.) A
tanár – felsőfokú tanulmányaival a háttérben – természetesen el tud igazodni az abszolút tankönyvben,
és felhasználja a tanításhoz. Sok tanár tanmenetében implicit módon jelenik meg az abszolút tankönyv.
Ezt a diák úgy érzékeli, hogy „nem a tankönyvet vesszük, hanem füzetből tanulunk”.
Az abszolút tankönyv pontos fogalmakat, tételeket és – szűkre szabottan – az ezek megértéséhez
szükséges példákat tartalmazza. Ellentétben a tankönyvekkel, nem tartalmaz bizonyításokat, a tananyag
megértését elősegítő (minta)feladatokat és ellentétben a példatárakkal, nem tartalmaz a tananyagban lévő
ismeretek felhasználására, begyakorolására szolgáló feladatokat.
Az abszolút tankönyvet – ellentétben a tankönyvvel – nem szigorúan kötik a tantervi előírások, nem
köti az életkori sajátosságokhoz (iskolai osztályokhoz) méretezett tananyag.
Az abszolút tankönyv nem elkötelezett egyetlen tanítási módszer iránt sem. A tanár számára biztos
támpont akkor is, ha a tankönyv elsősorban az elméleti fogalmakra, tételekre alapozott felépítésű, „foly-
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tonos” modellt vagy az alkalmazási, gyakorlati problémákból és a megoldásukhoz éppen szükséges ismeretekből „csepp” modellt vagy e kettőt ötvöző jellegű módszert választ.
Az abszolút tankönyv a tanulók által elsajátítandónál lényegesen mélyebb ismereteket is tartalmaz,
olyanokat is, mint ami csak a tanárnak szól, és rá bízza, hogy ezeket hogyan hasznosítja. Például:
–

A természetes számok számosságát megjenítő alef 0 emlékeztet arra, hogy a természetes
számok ugyanannyian vannak, mint az egész számok (megszámlálható számosság), sőt a
számegyenesen mindenött sűrűn elhelyezkedő racionális számok, de kevesebben vannak,
mint a valós számok (kontinuum számosság), ami egyúttal rámutat arra is, hogy a végtelen
számosság is nagyságrendileg rendezett.

–

Felhívja a figyelmet arra, hogy 0, 1, 2... számok és általában a számosság fogalma csak a tanuló számára alapfogalom, a tanár számára (a halmazelméletből) származtatható. Ugyanez áll
a számosságok egyenlősége, összeadása és szorzása tekintetében.

–

Két tört egyenlősége megállapításakor az iskolában tanított tapasztalati egyenlőség (például, hogy mindkettőt tizedes törtben fejezzük ki) még gyakorlati szempontból sem kielégítő.
Például az fx-570ES kalkulátor az 1000000000/1000000001 és 1000000001/1000000002 törtek
mindegyikét 0,999999999-nek mutatja, noha az utóbbi az előbbinél nagyobb. Vannak, akik a
törtek egyszerűsítésével (bővítésével) próbálják megoldani az egyenlőség megállapítását, pedig
a logikai sorrend éppen fordított: előbb a törtek egyenlőségét definiáljuk, majd bizonyítjuk,
hogy a tört értéke bővítéssel (egyszerűsítéssel) nem változik, azaz a bővített (egyszerűsített)
tört az eredetivel egyenlő.

–

Az irracionális számokkal végzett műveletek során a diákok általában nem tudják, hogy mit
cselekszenek. Például az fx-570ES kalkulátor szerint π + π = 6,283185307. Csak abban lehetünk biztosak, hogy ez nem igaz, mert a π racionális szám. Akkor a 6,283185307 tizedes tört
(racionális szám) a π + π összegnél (irracionális szám) kisebb vagy nagyobb. Melyik igaz?
(Az előbbi.)

–

Maga az irracionális szám fogalma csupán intuitív a középiskolás szinten, mert szükség lenne
hozzá (a felsőoktatás körébe tartozó) konvergencia fogalma. A szerepeltetett Algebra fejezetben az irracionális számra az abszolút tankönyv által megadott Véget nem érő tizedes tört
és nem szakaszos definíció is hagy kívánnivalót maga után: Mi a véget nem érő tizedes tört
értelmezése? (A tanárnak itt is „elő kell hívni” a felsőfokú ismereteit.) Különösen fontossá
válik a kérdés az irracionális kitevőjű hatvány értelmezésekor. Például az fx-570ES kalkulátor szerint a 2 felemelve a π-edik hatványra 8,824977827, ami biztosan nem ennyi, de mit
jelent maga a 2 felemelve a π-edik hatványra? Itt kell ügyelni arra, hogy a 21. század embere
ne váljék a számítógép által vezérelt biorobottá!

–

Mi a 0 nulladik hatványa? A tankönyvek többsége azt mondja, hogy e kérdésnek nincs értelme. Ugyanakkor, a szerepeltetett Algebra fejezetben a Newton-féle binomiális tételnél és az
n-edik hatványok különbségénél a 0 nulladik hatványa 1.

–

Néha az abszolút tankönyv túllép a középiskolás anyagon. A szerepeltetett Algebra fejezetben
ilyen a Komplex számok és műveleteik rész.

Az abszolút tankönyv tematikusan, egy témán belül logikusan egymásra felépített ismereteket
tartalmaz. Tematikussága miatt eltér a lexikonok (enciklopédiák) és (matematikai) szótárak alfabetikus
sorrendjétől.
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Természetesen vannak a tanári munka során olyan problémák, amelyek túlmennek a tankönyvek és
az abszolút tenkönyv keretein is. Ekkor segítenek a kiadványok, a folyóiratok, a versenyfeladatok gyűjteményei és az egy témát részletesen tárgyaló monográfiák.

A tananyag szelektálása és a pedagógusképzés
Az emberiség ismeretanyagának rohamos növekedése egyre inkább megoldhatatlan feladat elé állítja a Non scolae sed vitae discimus (Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk) gondolat jegyében
munkálkodó oktatáspolitikusokat. Mi legyen az iskolában tanított ismeretanyag maradandó része? Szélsőséges esetben úgy hangzik ez a kérdés, hogy legyen-e ilyen egyáltalán? Nem elegendő-e a diákot csupán az
információ-szerzésre, az információforrások kezelésére megtanítani? A tudomány egyre nagyobb szeletei
kínálkoznak tananyaggá válni. Ezzel párhuzamos folyamat a tananyag szelektálása. Ha e kettő dinamikus egyensúlya a tudományos ismeretanyag tananyaggá válásának túlsúlya és a szelekció lassúsága miatt
megbomlik, akkor a tananyag maradandó része zsugorodik. Ma ebben az állapotban vagyunk.
A megoldást abban látom, hogy a szelektálást egyre inkább a pedagógusra kell bízni. Ehhez szakmailag kiválóan képzett pedagógusokra van szükség, már az alsó osztályokban működő tanítóktól kezdve.
Ennek a célnak az érdekében írtam meg egy tankönyvet (Szalay, 2010). Ez nem helyettesíti a matematikai
tantárgy-pedagógiát (szakmódszertant), ezt nem „taníthatja” a tanító, de ez ad alapot arra, hogy tanítson.
Sok tanító szakos hallgató nem tudott jól felelni arra a kérdésre, hogy Mit jelent az, hogy 5-3? Válaszuk
az volt, hogy 2. Tudatosítani kellett bennük azt, hogy nem a feltett, hanem a „Mennyi az 5-3?” kérdésre
feleltek. (Az eredeti kérdésre a válasz: Az a természetes szám, amelyet a 3- hoz adva az 5-öt kapunk.) Nem
érzékelték, hogy nem ugyanaz a „két szám különbsége” fogalom és a különbség megtalálásának érdekében végzett „kivonás” műveletének eredménye. Természetesen, a logikus észjárású hallgató észreveszi,
hogy az eredeti kérdésre adott válasz csak az „összeadás” fogalmának ismeretében teljes. (Ezt megtalálja
az említett tankönyv 66. oldalán, ahol újabb, a mindennapi tanítói munkájában közvetlenül fel nem használható, de azt megalapozó ismeretekre bukkan.) Mindebből az derül ki, hogy a pedagógusnak lényegesen mélyebben kell látnia az általa tanított tananyagot, de tartózkodnia kell attól, hogy „minden” tudását
átadja. A tanítóképzés esetében ez szakítást jelent azzal az elvvel, hogy „Úgy tanítsuk a tanítót, ahogy fogja
tanítani a tanulókat.” A „mélyebben látás” egyébként felvértezi a pedagógust arra (a bármikor előfordulható) esetre, ha olyan tanítványra lel, aki a tananyagot illetően „kényes” kérdést tesz fel. Például: Miért
lesz a (-1)-szer (-1) egyenlő 1-gyel? Erre elméleti választ az említett tankönyv 136. oldalán, egy tantárgypedagógiai választ Péter Rózsa (1978) monográfiája 86–87. oldalán találunk meg. Az általános iskolások
számára írt Csordás–Konfár–Kothenczné–Kozmáné–Pintér–Vinczéné (2011) tankönyv a 110. oldalon
néhány példa után csupán közli: „Ha negatív számot negatív számmal szorzunk, a szorzat pozitív szám.”
A diákok többsége számára ez elég is.
Az abszolút tankönyv nem ad az iskolatípusnak, a tanulók életkori és egyéb sajátosságainak megfelelő
oktatási módszert, ezt a tanköny(család)teheti meg. Az abszolut tankönyv csupán segíti a pedagógust az
általa helyesnek tartott módszereket tartalmazó tankönyvek kiválasztásában.

Összefoglaló
A tanítóképzés matematikai anyaga mennyiségében nem sok, de minőségében sajátos és lényegesen
mélyebb annál a szintnél, amelyet a tanító, mint a társadalmi közgondolkodás egyik formálója, tanítványaiban kialakít. Nem módszertan, nem a tanítás mesterfogásait mutatja be, hanem azt a tudásanyagot,
amelyet a tanítónak mint forrásnak kell önmagában hordoznia.
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Duna-Tisza-Duna csatorna:
a Vajdaság „ütőere”
n

Putarich Ivánszky Veronika236
n
A DTD Európa legnagyobb több hasznosítású csatornarendszere, 20 évig épült, 1957től 1977-ig, amerikai kölcsönből, a fölös víz elvezetésére, és tenyészidőszakban az öntözés
vízigényének kielégítésére, valamint hajóútnak. A jelenlegi Duna-i vízállások mellett a DTD
csatorna vízellátása nem megfelelő, csak az év 13%-ban ellátott (gravitációsan) vízzel, így
az áramlás feltételei nincsenek biztosítva, elhanyagolt állapota tarthatatlan.
A Vajdaság iparilag is fejlett, alapvetően mégis mezőgazdasági terület, ahol a mezőgazdaság (öntözővíz) igényét a belviz-csatorna rendszernek, ki kell elégítenie. A halgazdaságok
területének növelésével és korszerűsitésével, a vízigény a haltenyésztésben is megnött.
A Duna-Tisza-Duna csatorna, 598,3 fkm hosszban hajózható. A Bácskai-nagycsatorna
felújításával jelentős energia megtakarítást érhetnénk el, és a Dunai hajóút 100 kilométerrel megrövidülne. A belvíz-csatornák 1000 tonnás hajókkal (300kW motorral) hajózhatók
voltak, azonban – jelenlegi állapota miatt – nincs hajóforgalom, ami gazdasági szempontból nagyon hátrányos, ha figyelembe vesszük a vízi úton való szállítás előnyeit (kilencszer
olcsóbb mint a repülő, és ötször olcsóbb a közúti szállitásnál).
Számba kell vennünk, a még nem felbecsült értékeinket, és a fenntartható fejlesztési lehetőségeket. Megfelelő fejlesztéssel, a DTD csatornarendszer büszkeségünk lehet, nem pedig
büzös szeméttelep, jelenlegi állapota a Vajdaság szégyene.
Kulcsszavak: összetett medrű belvízcsatorna, korszerű felújitás, fenntartható fejlesztés

n

Elözmények – műszaki történelem
A belvíz-csatorna bánáti része
Elöször 1718-tól 1733-ig, kezdődőtt a belvíz lecsapolás a Vajdaságban, a mocsarak részleges megszüntetése. Claudius Florimund Mercy, (a királyi marsall) célja az volt, hogy a Temesvár környéki erdők fakitermelését, vízi úton az Alföldre szállítsa, hogy az építkezés és az ipar meginduljon. Megépítette Temesvárról
Bégafőre (Klekre) a 70km-es belvízcsatornát, a Béga-folyóval párhuzamosan. Ebben az időben az utak
– főleg esős időben –, nehezen járhatók voltak, így a vízi közlekedésnek, folyami utaknak, nagy jelentőségük volt. A vízi úton történő szállítás sokkal biztonságosabb és olcsóbb volt, mint a szárazföldi utakon.
Az árúszállítás biztonságát – az 1776-ban megalakult – Hajózási Társaság (Torontál) biztosította.
1741-ben, Ilingya és Alibunár területén megkezdődött a lakhatatlan, ingoványos mocsarak (Dél-Bánát területén, mint egy 750 ezer hektáron) lecsapolása, a belvizek felszámolása. A kivitelezést, az Állami Építészeti Igazgatóság (Torontál) vezette. A Temes, az Ó-Béga és a Béga-csatorna vízszabályozására
zsilipeket építetek, mellyel szabályozták a vízhozamot a két Bégában és a Temesen. A Béga öntés terüle236 Nyugalmazott egyetemi tanár, Újvidék, E-mail: ivera@sbb.rs
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téből, 150.000ha-ból, termőterületet varázsoltak. Bánát más részein, még 100.000 ha-t, és még további
250.000ha-t lecsapoltak. Ezeket a területeket termőfölddé alakították, így a rendezésekkel hasznosíthatóvá
vált, összesen 500.000ha terület.

1. ábra: A Béga és a Temes első vízrendezési terve

A belvíz-csatorna bácskai része
1718. július 21.-én (a pozsárevaci béke) egész Vajdaság felszabadult a török megszállás alól. Ekkor
Bácska területének 32%-a, azaz 2670 km2 volt víz alatt. Dél-Bácska területe összesen 2160 km2, ebből 54%
volt elöntve: Siga-Kazuk és Karapandja területe, az Apatini rétekkel. Ilyen körülmények között természetes
volt, hogy 1km2-re csak 2,3 lakos jutott. Ausztria, főleg katonai okokból (a határ védelme, esetleges török
támadás ellen), és gazdasági okokból (e területet meg kellett művelni), németeket telepített ide. Az ausztriai hatóságok 1763-ban meghatározzák, azokat a területeket, ahol a törzslakosság lakhat, és melyek azok
a területek, ahol a betelepített németek (kolonizáltak) lakhatnak. Ennek ellenére, a betelepített németek
zúgolódtak, azt mondták: „e szúnyog erdőben nem lehet élni”.
Bácska volt az a jellegzetes terület, ahonnan a belvíz miatt az emberek elmenekültek, de a lecsapoláshoz először a befogadókat kellett megépíteni.
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A Tisza szerepe, mint befogadónak
1781-ben kezdödött a Tisza szabályozása, rossz elképzelések, és rossz tervek alapján. Ennek eredménye volt, hogy az 1830-as Tiszai árvízkor, 400.000 kh volt víz alatt. 1855-ös tiszai nagy árvíz után, ismét
megkezdődött a Tisza szabályozása. (A Tiszán összesen 113 átvágást hajtottak végre, ebből 12, a Vajdaság
területén). A szabályozásokkal a Tisza 1419 km-es szakasza, 443 km-re csökkent. A Tiszának, mivel a
vajdasági legnagyobb vízbefogadó (83%), nagy szerepe van a felszini vizek rendezésében.

A Ferencz-csatorna építése
Kiss József és Kiss Gábor, a Duna és a Tisza medre között 7.27 m szintkülönbséget mért, és gravitációs vízelvezetésre gondolva, a két nagy folyót, csatornával akarták összekötni. 1788-ban kitűzték a tervezett csatorna nyomvonalát. A dunai vízkivételt Monostorszegnél (Bácski Monostor) javasolták, a Tiszán
a befogadót Bácsföldvárra (Bácskog Grádiste) tervezték. A Bécsi Királyi Kamara 1792-ben elfogadta a
tervet. A csatorna első része, a Kúlától – Verbászig terjedő szakaszon, vagyis a Fekete mocsár lecsapolása,
az 1m széles csatornával, már 1786-ban elkészült. A Szivac – Verbász csatorna megépítésével, a Szivacimocsár vizét, a Fekete-mocsárba vezették onnan tovább, már kész volt a víz útja.
Az 1870–1871-es belvíz után (120.000 hold volt elöntve) – a kár felmérhetetlen volt – új erővel megindult a lecsapoló rendszerek építése. A Kiss testvérek tervei alapján, megépítették a Kis-Bácskai-csatornát
(1861–1862) Sztapártól – Újvidékig, 72 fkm hosszban. Türr István, a már működő, Sztapár–Újvidékcsatornát észak felé meg akarta hosszabbítani, hogy összekösse Baját és Bezdánt. Ehhez a Ferencz-csatorna
vízkivételét közelebb kellett hozzni Bajához, ezért, a dunai vízkivételt áthelyezték Bácska Monostorról
Bezdánba. A Bezdáni-zsilip első terve – a Ferencz csatorna „bezdáni kapuja” (dunai vízkivétel) – 1842 és
1847 között készült el. A kivitel csak hét évvel később, 1854 és 1856 között, Mihalik János zseniális tervei
alapján, előre készített beton blokkokból valósult meg. Itt alkalmaztak először a világon, előre gyártott
beton elemeket.

2. ábra: A bezdáni hajóátemelő zsilip beton-blokkjai
(víz alatti betonozás) – korabeli rajz
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A Ferencz-csatorna Tisza torkolatában Ó-Becsénél találjuk az Eiffel iroda által tervezett hajóátemelő
zsilipet. Ez volt a világon az első vasszerkezetű hajóátemelő-zsilip, ami villamos energiával működött. Ma
már csak idegenforgalmi látványosság.

3. ábra: Európában először alkalmaztak elektromos árammal működtetett
hajóátemelő zsilipet (Eiffel iroda tervezése)

4. ábra: A kiépitett Duna-Tisza-Duna többhasznosítású csatornarendszer térképe
(PUTARICH IVÁNSZKY Veronika 2001)
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A Duna–Tisza-Duna többhasznosításu csatorna-rendszer, a nagyobb folyók, mint az Egres, és a Gyíkos;
valamint Bánátban a Bega, Karas és a Temes nyomvonalát követve, ezek rendezésével épült ki. Megépült
16 hajóátemelő zsilip: Becse, Kucura, Gombos, Újvidék, Verbász, Kis Sztapár, Bezdán, Nemes Miletics,
Zombor, Kajtaszovo, Botos, Újbecse (a csatornán), Sztajicsevo, Klek, Szerb Itebé, és Újbecse a Tiszán. Az
áramlás feltételei nem biztosítottak, így kialakultak a pangó vizek, lápok, bűzös szennyvíz befogadók, vagy
szemétlerakodó telepek; a háborús állapotok, ehhez csak hozzájárultak. A kép, riasztó és felháboritó. A
Finn Nemzeti Tanács Ökológiai Szekciója támogatást adott a Vajdasági Végrehajtó Tanácsnak (2006-ban),
de ez csak csepp a tengerbe, ebből csak a DTD verbászi szakaszának felmérésére elkészült.
A DTD megfelelő vízellátása nem biztosított, mivel a Duna a medrét változtatja (mélyiti), a jelenlegi vízállások mellett a Bezdán-i gravitációs vízkivétel nem működik. Azaz a DTD csatorna az év 87%-ban nem
kap vizet gravitációsan, és csak magas-vízálláskor üzemel. A vízellátást átemelő-szivattyúval lehet ugyan
biztosítani, de ez nagy anyagi költséget jelent az üzemeltetőnek, és mivel ez így nem gazdaságos, ezért nem
müködtetik. Ezen a terthatatlan helyzeten sürgősen változtatni kell, a regionális fejlesztések keretében.
A Vajdaság területének mintegy 43%-a nem vonható be a mezőgazdasági termelésbe, ennek mintegy
22%-a vízgazdálkodási problémák miatt nem hasznosítható. A belvízcsatornák rekonstrukciójával ezen a
helyzeten változtathatunk. A csatornák jelenlegi állapotát bizonyos mértékig ismerjük, de részletes felmérést, vizsgálatokat igényelnek, több irányú kutató munkával, hasznosítási és környezetvédelmi szempontból. Csak gondos, sokágú, részletes kutatással tudjuk meghatározni, egy-egy belvíz csatorna esetében – az
adott területen – a gazdaságos megoldást.

Felhasznált kutatási módszerek
A dolgozatban a korszerű iránytól eltérve (a Széchényi terv, mely a természetes vizek helyben történő
hasznosítását javasolja), mi egy másik irányt követtünk, a lecsapoló rendszerek alkalmazásának a lehetőségét vizsgáltuk. Vajdaság területén a már meglévő belvízcsatörnák fenntartásáról, korszerűsitéséről, vagy
végső esetben megszüntetéséről szóló döntések meghozatalánál az elöző fejezetben ismertetett történelmi
és a műszaki előzmények miatt más kutatási módszerekre kell támaszkodnunk.
Mikor, és hol, milyen a gazdaságos megoldás, azt a gazdasági programok meg határozzák. A gazdasági
programok választ adnak, az adott helyen (és időben) alkalmazható műszaki beavatkozás mértékéről, vagy
egy teljesen új beruházás lehetőségéről. A meglévő csatornák fenntartására műszaki megoldást javasolnak,
vagy ahol a felszámolás a gazdaságos, ott a csatorna megszüntetésére tesznek javaslatot.
A felmérő vizsgálatoknak tartalmaznia kell a következőket:
•

A megfelelő vízfolyás kiválasztása, a megfelelő jellemző szakasszal.

•

Együttmüködés az érintett szervezetekkel, a tervezővel, a beruházóval, ott ahol a vízgazdálkodási rendszer (öntöző vagy lecsapoló rendszer, vagy hajózás, vagy a turizmus, vagy más
hasznosítás) megoldható.

•

Az összes döntő paraméter meghatározása, mint éghajlati (csapadék, szárazság), hidrológiai (árvizek periodicitása), talajtani és biológiai (a benőtség foka és minősége). Az ismert
paraméterekkel monitoring alkalmazása, és műszaki dokumentáció készítése. A műszaki
dokumentációt úgy az új csatornák tervezésekor, valamint a régi cstornák felújitásakor – a
fenntartható fejlesztéseknél – mint tervezési alapot, tudjuk felhasználni.

•

Együttmüködés az érintett szervezetekkel, a tervezővel, a beruházóval, ott ahol a felmérés
alapján a vízgazdálkodási rendszer (öntöző vagy lecsapoló rendszer, vagy hajózás, vagy a turizmus, sport és wellness, vagy más) fejlesztése megoldható.
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Modell vizsgálatok
Az optimális megoldást a műszaki-gazdasági-vízgazdálkodási modell meghatározza, de döntő tényező
a rendelkezésünkre álló, a revitalizáció céljára fordítható összeg. A belvízcsatornák hasznosítására vonatkozó fejlesztési tervek megvalósítása – a gazdasági indokok mellett – a környezetvédelem és a vízügyitechnikai feltételek figyelembe vételével, csakis teljes revitalizációval lehetséges.
Kiválasztani a módszert

Befektetőt találni

Megtalálni a közös érdekeket:
– Kihasználni az inováciokat
– Bevezetni a pilot terveket

A tudatot erősíteni, hogy szükség
van a terv kivitelezésére

A tulajdonosokat egysíteni
a tervezőkkel és a médiával

Tervezés:
– A csatorna kiválasztása
– Pénzügyi források
– Jogi és műszaki feltételek

Folytatjuk és javítjuk

Az építés: a kezdeti
tapasztalatok alapján

Monitoring
5. ábra: Folyamatábra belvízcsatorna természetes felújítására
(ZOCKLER et.al., 2000)

Hidrológiai modellek
A hidrológiai modellek nagyszámú paraméterrel dolgoznak. A gyakorlatban húsz féle paramétert
is használunk egy modellhez, de ebből általában, domináns 5-10. A domináns paramétereket dimenzió
analízissel határozzuk meg, és ezekkel a paraméterekkel nagyszámú nem mérhető adatot tudunk jellemezni. Egy folyó, vagy egy csatorna hirológiai adatait (paramétereit, a hidrológiai modell összetevőjét),
az UNESCO útmutatása szerint, három kategóriába sorolhatjuk, ezek meghatározása:
1.) Egy vízrendszer (belvíz-rendszer) bemenő és kimenő adatai, melyet méréssel kaptunk, adatok
a meteorológiai és hidrológiai jellemzők értékére, ezzel kapunk tájékoztatást az energia és a
tömeg átvitelről. A hidrológiai ciklus következő jellemzőit mérik: radiáció, hőmérséklet és
levegő nedvesség tartalom, eső értékek, vízállások és a folyó vízhozama, a folyó hordaléka,
talajvíz vízszint, stb.
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2.) Adatok egy vízrendszer fizikai jellemzőiről, melyeket matematikailag, vagy geometriailag határozunk meg, ilyen: a vízgyűjtő terület, a vízgyűjtő esése, folyó hálózat, benőtség, talaj minőség,
stb. Ezek a fizikai jellemzők, a vízgyűjtő vízvisszatartó (tározó) képességét határozzák meg.
3.) Adatok a természeti jellemzőkről, melyek a vízgyűjtő természeti adottságait és a folyamatok intenzitását írják le. Paraméterek, melyek a vízmozgást és a vízeloszlást, a hidrológiai ciklust a Föld fázisában jellemzik, mint a beszivárgás, folyók öntisztulása (perkolácio),
evapotranszpiráció, hóolvadás, stb. Ezeket az értékeket közvetlenül nagyon nehéz mérni, ezért
nem közvetlen (indirekt) eljárással, más már mért adatok segítségével határozzuk meg.
A belvízlecsapoló csatornák méretezése modell vizsgálatokkal megoldható, úgy hogy a modellezésnél
felhasználjuk az ismert fizikai törvényszerűségek, és kőlönböző eljárásokat alkalmazunk, mint:
–

szisztematikus eljárás,

–

genetikus eljárás,

–

konceptuális rész használata és

–

empirikus eljárás.

Analog modellek
–

A lineáris modell szerkesztésénél a kiinduló feltevés az, hogy a kimeneti adatok csak is a
korábbi bemeneti adatoktól függnek. Legismertebb összetett lineáris modell a csatorna-akkumuláció modell, “kaskád” (O¢Conner) modell.

–

A nemlineáris modell vizsgálja a közvetlen lefolyást a vízgyűjtő területről, és külön vizsgálja a talajvíz hozzáfolyást. Ezt a módszert (Stendford-model) használjuk, a csatornában lévő
vízhozam órás értékeinek meghatározására.
i(t)
bruttó eső

LEFOLYÁS

i(t)
bruttó eső

ie(t)

LEFOLYÁS

nettó eső

talaj
nedvesség
6. ábra: Analog modell egy és két bemenetellel

ie(t)
nettó eső

Matematikai modellek
Matematikai modelleket használunk, amikor egy jelenséget (reális folyamatot) magasabb fokú differenciális egyenlettel lehet helyettesíteni. Egy matematikai modell összetettsége, a vizsgálandó (szimulált)
hidrológiai folyamat összetettségétől függ, lehet:
–

Szimulációs modellek, legtöbbször algebra és diffelenciál (ritkábban integrál) egyenletekből
szerkesztett matematikai modellek, és a hidrológiában legtöbbször előforduló folyamatokat
helyettesítik. Ilyen rendszerek, általában több változós rendszerek (mint a vízhozam, a vízállás, a koncentráció, stb.). Egyes modelleket, bár matematikailag pontosak, analitikusan nem
lehet megoldani, ilyenkor meghatározott módszert kell alkalmaznunk, de ez csak megközelítő eredményt ad, a matematikai modellezés, a legtöbbet használt a technika terén.
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Determinisztikus modellek általában nagyon összetettek, gyakran több modell kombinációja.
A hidrológiai rendszerek többé nem stacionáriusak, az emberi beavatkozás következtében
(szabályozási munkálatok, töltés építés, gátak, akkumulációk építése és mások) ezért az eddig
alkalmazott sztohasztikus modelleket, felváltották a determinisztikus modellek.

Például egy zárt hidrológiai rendszer egyenlete:
ha ezt differenciál alakban írjuk fel, akkor:

ahol:
		
		
–

P(t) – csapadék az idő függvényében
Q0(t) – vízhozam az idő függvényében
dV/dt – sebesség változás az akkumuláción belül

Determinisztikus tansport modell, mint matematikai modell, a következő:

a határértékek:

a következő feltételek mellett:
E modellekben az összes forrás (csomópont) m-el, míg a nyelő (csomópontok) n-ek vannak jelölve.
Az Sí a rendelkezésre álló hordozó mennyiség a forrás (csomókban) i, míg di az igény a szállító mennyiségre a j nyelő csomókban. xij szállító közeg mennyisége a teljes szállítási út hosszában (i, j), míg cij a szállítás
ára. Az F lineáris összefüggés, mely a szállítás összes költségét tartalmazza, az egész hálózatra, míg F*, a
szállítás optimális értéke. Az egyenes összefüggést megadhatjuk Simplex módszerrel, a legtöbb transzport
modellt, hálózatos modellezéssel készítjük.

Statisztikai modellek
–

Valószinüségi modellek. A kisebb csatornák méretezésénél, a tervezésnél, stohasztikus modellt
alkalmazunk. A modellhez paramétereket azaz idősorokat vizsgálunk. Egyenes vagy kereszt
korrelációt számítunk, vagy többlépcsős regresszió vizsgálattal ezek a stohasztikus modellek
számítógéppel megoldhatók (PUTARICH Veronika 2006).
Idősort használunk az x változó különböző meghatározásakor:
mivel az időközök (ti, ti+1) rendszerint állandók, felírhatjuk, hogy:
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Két változó x és y kapcsolatának a fokát, korrelációs együtthatóval felyezzük ki, ez leírható mint:

A hidrológiai értékek idősort alkotnak: xt1, xt2,...xtn. Egy folyamatos idősor közelit a diszkrét változókhoz, a közelítés értéke Dx, ahol:
Az éves vízhozamot felfoghatjuk, mint az időtől független változót, de már a havi és a napi adatok nem
függetlenek. Látható, hogy a hidrológiai jelenségek között a kapcsolat csökken, ha az időlépés növekszik.
Ha a változók lineárisan függnek egymástól, akkor a függőség mértékét a két idősor között, korreláció
határozza meg, és ilyen esetben, magát a korrelációt sorozat korrelációnak nevezzük.
A stohasztikus hidrológia lényege, hogy a valószínűség modelleket használja előrejelzési modelleknek, ilyen a szimulációs modell, mely a szóródó vagy csökkenő idősorok elmélete alapján működik, pl.:
vízhozam számitás, a vízállás korreláció alapján.
–

A lineáris regressziós modell (korrelációs modell) egyenlete a regressziót úgy írja le, hogy a
„függő változó” függ egy vagy több “független változó”-tól :

ahol:
		
		
		

Yi+t – előre jelzett érték (alvizi vízállás)
xji – felvizi idősor mért értékei (pl.: napi vízállás adatok a felvizen n számú állomáson,
N számú napon mérve, ami azt jelenti hogy N az idősor tagjainak száma, a t=i ideig),
t – az előrejelzés ideje,
a0, a1, ...,an – a modell paraméterei.

A regressziós modell egyenlete mátrix formában:

ahol:
		
		

y – az y előre jelzett értéke
e – az előrejelzés hiba vektora
a – a modell valós paramétereinek vektora, ahol a becsült érték:
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az eredeti idősor adatok helyett, a középértékektől való eltérést vizsgáljuk:

más formában:

Ha a kovarációt, korrelációs mátriksszal, Rxx helyettesítjük, ekkor a képlet a következő:
ahol a mátrix Rxx és a vektor rxy autó és kosz korreláció, illetve csak kroszkorelációt képeznek.
Amikor egy ilyen modellt a vízhozam vizsgálatra alkalmazunk, akkor előre jelezhetünk a vízhozam
értékek változását egy meghatározott időközben. Az lineáris regresszív modellel, vízhozamra kapott eredmény, lehet egy, lehet több, vagy kombinált érték. Így a modellek különböző variációit tudjuk előállítani,
ezek legtöbbször a hasznosítható víz térfogatára vonatkoznak.
A gyakorlatban legtöbbször sztohasztikus modellt használunk, mint pl.: az AR – autoregresszív modell
(ismert mint Markov-lánc), vagy az MA – modell mozgó középérték (moov average modell), vagy ARMA
– összetett modell, az autoregresszív modellből és a mozgóátlag modellből áll. (A sztohasztikus modell
lehet egy, kettő, vagy háromdimenziós).

7. ábra: Az ARMA modell értelmezése

A nyitott belvíz-csatornákban a víz áramlása, időben és térben összetett folyamat. Az áramlást vizsgálhatjuk, a fizikai alaptételek szerint, mint az anyag megmaradás törvénye, a mozgás mértéke és az energia
veszteség viszonya. Az áramlást, determinisztikus transzport modelekkel vizsgáljuk, differenciál-integrál
számításokkal, azomban a turbulencia mértékét mai napig nem tudjuk számítani (KERN K., NADOLNY
I. 1986)
Számítógépes programmal választ kapunk, a belvíz-csatornák gazdaságos kihasználásának a lehetőségéről. A kutatási programnak csatlakozik kell a magyar területen alkalmazott Vásárhelyi tervhez, illetve a
Tisza-téri vizsgálatokhoz. A Tisza-tér legalsó szakasza a Vajdaság területére esik, ezért a kutatást, a felméréseket, a fenntartható fejlesztések lehetőségének vizsgálatát, a nemzetközi regionális kutatási program
keretében a Vajdaság területén kell kezdeni. Azonbam a jelenlegi gazdasági helyzetben, minden fejlesztésnek, pénzügyi akadálya lessz, de belátható, hogy a javaslatok alapján történő fejlesztéseknek, nem csak
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gazdasági jelentőségük van, hanem környezet védelemi (ökológiai) szempontokból is nagyon fontosak,
és ezért a lakosság szociális helyzetére is jelentősen kihatnak.
hidrometeo
adatok

állomás
meghatározása

szakaszos

adatbázis

folyamatos

fizikai
jellemzők

beszerzés

folyamat
jellemzői

bemérés

N
Y
O
M
T
A
T
Á
S

számítógés
feldogozás

átalakítás
kívánatra

paraméterek
azonosítása

fontos

folyamat
modell

folyamat
vizsgálat

8. ábra: A hidrológiai információs rendszerek modellezése
(MANIAK Ulrik 1988)

Javasolt fenntartható fejlesztések
Egy meglévő belvízcsatorna fenntartható fejlesztésének a tervezésekor (vagy egy új lecsapoló rendszer
tervezésekor), korszerű módszereket kell alkalmaznunk a komputer technika segítségével, de a természet figyelembe vételével. A tervezéskor figyelembe kell venni a már kialakult természetes környezetet
és a történelmi előzményeket (milyen patakból alakult ki, mikor és hogyan). A mérhető: biológiai, fizikai, kémiai, és más jellemző folyamatokat, mellyek a csatornákban időben játszodnak le, meg kell határozni (ha lehetséges, monitoring vizsgálattal). Egy adott terület geofizikai, domborzati, talajmechanikai
és éghajlati természeti tulajdonságai kialakítják, egy csatorna műszaki formáját (a rézsük dőlésszögét, a
kanyarulatokat, a kagylósodást és sok mást). A tervezéskor részletes előzetes méréseket kell végezni, több
különböző szakág szakértőinek bevonásával, hogy ne kövessünk el hibát. A gazdasági érdekek miatt nem
szabad egy ökologiai rendszert megzavarni, és főleg egy védett területet felszámolni, de a hibákból mindig
tanulhatunk.
A belvízcsatornákban meg kell határozni a felhasználható vízmennyiséget, utána folalkozhatunk a
fejlesztéssel. Fejlesztést jelentene az öntözés terén, ha megtalálnánk a megfelelő szövetkezeti formát a kis
és közép föld-tulajdonosok egyesítésére, az érdekközösségeknek (klaszterek) kialakítására, öntöző-fürtök
létesítésére. Jelenleg a Vajdaságban nincs kialakult szövetkezeti forma. A nagy mezőgazdasági kombinátok szétestek, most zömében egyéni tulajdonban vannak, és a kis és közép farmerek összefogása csak
nehezen indul meg.
Az elöző fejezetben leírtak, vonatkoznak a halastavak fejlesztésére is, habár a halastavak többsége
jelenleg állami tulajdonban van. A fejlesztést, a halgazdaságok esetében a korszerű gépesítés, automata etetési rendszer bevezetése és hűtőházak építése jelentené, piacot mindig találunk a kitünő minőségű
halra. A fejlesztés célja, minöségi árú termelés úgy a belső piacra, mint exportra.
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9. ábra: A Nagy-Túzog területe, csatornázás elött

10. ábra: Adorján-Orom-Palić belvízcsatorna terve
(PUTARICH Veronika 1984)

A vajdasági hajózható belvízcsatornák különbözö méretüek, de mindegyik terv szerint készült,
összetett meder-szelvénnyel. Ezeknek a csatornáknak a fejlesztése abból áll, hogy a rendszeresen végzett
– félévenkénti terepbejárás – felmérés, az észrevételek pontos feljegyzése után, a karbantartási munkálatokat pontosan elvégezzük.
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B – a víztükör szélessége

Becse–Bogojevo

90

6,13

Újvidék–Savino Selo

39

12,00

Verbász–Bezdán

80,9

4,86

Odžaci–Zombor

27,8

6,90

52

6,54

Prigravica–Bezdán

31,7

6,90

Kosančić–Mali Stapar

21,1

6,54

Bezdán–Baja

12,7

5,60

Banatska Palanka–Becse

147,3

6,00

Tisza–Klek

34,8

6,00

Klek-határ

29,0

5,40

Kikindai csatorna

32,0

6,20

Bácspetrőc–Karavukovo

598,3
1. táblázat: Nyitott belvízcsatornák a Vajdaságban
(PETROVIĆ Ilija 2000)

11.ábra: A jól fenntartott, rendezett csatorna szakasz, és egy elhanyagolt,
már szinte hajózhatatlan belvízcsatorna képe

Mint-egy hat évvel ezelött befejeződőtt az egyik legszennyezetebb belvízcsatornánk rekonstrukciója.
Egy ilyen csatorna rendezés tervezésekor több szakág szakembereinek együttműködése szükséges. Példaként említem a fenti fejlesztés kapcsán, hogy ez milyen megelőző kutató munkát igényelt. Még a kitermelés (kotrás) elött meghatározták a szennyezetség fokát minőségét és mennyiségét, a kémiai laboratoriumi
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vizsgálatokat az Újvidéki Egyetem végezte (DALMACIJA Bozsidar 2001). Az előzetes felmérések alapján
meghatározták a kitermelendő, fertőzött iszap mennyiségét és elhelyezését (deponiákat).

12. ábra: A Bega deponiái

A legnagyobb probléma, hogy a belvízcsatornáknak nincs öntisztulásuk, nincs megfelelő vízmennyiség a mederben, nincs áramlás, nincs meg a biológiai minimum. Ezen viszont csak regionális beruházással, a bezdáni vízkivétel átépítésével, tudunk segíteni (PUTARICH IVÁNSZKY Veronika 2001). Vajdaság
a Dél-dunántúli Euró-régióba tartozik, és mivel a tárgyalt probléma az egész térséget érinti, ezért csak
a nagy beruházásokra fordítandó regionális fejlesztési alapból, közösen (több állam bevonásával) lehet
megoldani a bezdáni vízkivétel rekonstrukcióját.
n
A dolgozatban ismertettem a Duna-Tisza-Duna belvíz-csatorna rendszer fenntartható fejlesz-tésének
lehetőségeit. Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható:
•

A belvízcsatornák tervezéskor, vagy felújításkor figyelembe kell venni a csatorna kialakulásának történelmi hátterét. Ha egy csatorna követi egy régi kialakult folyómeder nyomvonalát, ahol már kolmatáció van, vagy egy teljesen új kijelölést követünk, ahol talajmechanikai
vizsgálatok nincsenek máskép kell eljárni. Homokos talajon több probléma jelentkezhet, a
DTD építésekor törént, hogy az építés folyamán a kiásott meder háromszor bedölt.

•

Figyelembe kell venni a természeti adottságokat, és a már kialakult környezetett, a felújítással nem szabad megzavarni. Pálda: a Nagy –Tuzok területe, ahol célunkat, a Palicsi tó
vízminöségének javítását nem értük el, viszont a tuzog, mely védett állat, területünkről teljesen kipusztult. Legalább rezervátumot kellett volna biztosítani részükre.

•

Tervezéskor több szakterületről kell a szakvéleményeket egyeztetni, és nem a gazdasági és
politikai álláspontok, hanem a szakvélemény kell, hogy a mértékadó, döntő legyen. A Bega
rendezésekor az Újvidéki Egyetem Biokémiai leboratoriumának vezetője (prof. Dalmácia
Bozsidar 2001) volt az építés vezető. A rendezésnél, az iszap szennyezetsége, a deponiák kialakítása jelentette a megoldandó problémát, a feladat, közös munkával sikeresen megoldott.
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•

A meglévő csatornák fenntartásával (benőtség, gyomok eltávolítása, kagylosodás, feltöltődés,
stb.) többet kell foglalkozni; evente legalább kétszer helyszini bejáráson kell a kialakukt helyzetet, állapotot jegyzőkőnyvezni, és javaslatot tenni a hibák kijavítására. A belviz-csatornák
fenntartható fejlesztésekor a gazdasági érdekek mellett, bíztosítani kell a cstornák működését
biztosító ökológiai feltételeket.

•

A belvíz-csatornák vízellátása, a DTD-csatornából nem megoldott, mivel a DTD csatorna
vízellátása a Dunából, a bezdáni gravitációs vízkivétellel nem kielégítő. A belvízcsatornákban a biológiai minimum nula (pangó vizek), a jelenlegi állapot nem megengedhető. Vagy a
bezdáni vízkivételt kell teljesen átépíteni, vagy a Dunán egy vízlépcsőt, (vagy vízerőművet)
kell építeni, amely a Dunát Bezdánig visszaduzzasztja. Csak így lehet megoldani a belvízcsatornák jelenlegi áldatlan helyzetét.
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A SZERBIAI ÉLELMISZER-FELDOLGOZÓ IPAR
ÉLELMISZERBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS
FELTÉTELRENDSZERE
n

Kovács Sárkány Hajnalka, Kovács Vilmos237
n
Az élelmiszer-biztonság megléte a megvásárolt élelmiszerek esetében a vevők ki nem
mondott igénye, feltételezhető és elvárt minőségi paraméter. Az élelmiszer-biztonság szavatolása azonban többszereplős folyamat és feltételrendszer eredménye. Elsődlegesen az állam
felelős a polgárok egészségének a védelméért. Ez a felelősség adott esetben az élelmiszerbiztonság megteremtetésével és fenntartásával kapcsolatos szabályozás kialakításában, a
szabályok betartásának ellenőrzésében (esetenként kikényszerítésében) nyilvánul meg, azaz
az állam jogszabályi környezetet teremt az élelmiszer-ipari szereplők számára (Nagy et al.
2003). Az élelmiszer-biztonság szavatolásának a felelősségét azonban a jogszabály magukra
az élelmiszer-ipari szereplőkre helyezi át, azaz a gyártókra és közvetetten a forgalmazókra. A gyártó köteles olyan üzemben, feltételek közt, szabályozott előállítási folyamat során,
és felkészült dolgozókkal előállítani az élelmiszer-ipari terméket, amely kétséget kizáróan
szavatolja az előírt élelmiszer-biztonság meglétét.
Jelen tanulmányban elemezzük az élelmiszer-biztonságra vonatkozó jogi környezetet,
az ehhez kapcsolódó jogszabályban előírt élelmiszer-biztonsági rendszert, a HACCP-t, és rámutatunkk azok gyenge pontjaira.
Kulcsszavak: élelmiszer-biztonság, Szerbia, HACCP, jogszabály, élelmiszer-feldolgozó ipar

n

Bevezetés
Az utóbbi ötven évben élelmiszer-ellátásunk, élelmiszer-fogyasztásunk többet változott, mint előtte
több évtized alatt. Ezek a változások az utóbbi évtizedekben, években még inkább felgyorsultak (SZEITZNÉ
SZABÓ, 2011). A családi modell, és az életvitel átalakulásával megváltoztak az élelmiszer-vásárlási szokásaink. Míg nagyszüleink jórészt megtermelték és előállították a szükséges élelmiszert, addig a mai kor
fogyasztója a felhasználásra szánt élelmiszereket leginkább az élelmiszer-kereskedelem polcairól szerzi be.
A vásárlók szemszögéből a termékek minősége, avagy legalább a biztonságossága feltételezhető, elvárt és
egyértelműen szavatolt paraméterként jelenik meg. Ahhoz azonban, hogy a kínált élelmiszerek biztonságosak legyenek, azaz a fogyasztásuk ne okozzon egészségkárosodást, az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének az élelmiszer-biztonság kérdéskörét tudatosan, szakszerűen és lelkiismeretesen kell kezelnie. Az
élelmiszer-biztonságról való gondoskodás már a vetőmag gondos megvásárlásával és a termőtalaj előkészítésével veszi kezdetét, végighaladva a termelésen, feldolgozáson, szállításon, a nagy-és kiskereskedelmi
értékesítésen át egészen a fogyasztó asztaláig, azaz a tányérjáig.
237 Debreceni Egyetem, AGTC Hankóczy Jenő Növénytermesztési, Kertészeti és Élelmiszertudományok Doktori Iskola, Debrecen
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Láthatjuk tehát, hogy az élelmiszer-biztonság szavatolása többszereplős folyamat és feltételrendszer
eredménye. E folyamat és feltételrendszer szabályozásában az államok jogrendjének jut a legnagyobb
szerep.

Az élelmiszer-biztonság jogi szabályozásának
európai uniós alapjai
A fogyasztók úgy gondolják, hogy az állam felelős a polgárok egészségének a védelméért. Ez a felelősség adott esetben az élelmiszer-biztonság megteremtésével és fenntartásával kapcsolatos szabályozás
kialakításában, a szabályok betartásának ellenőrzésében (esetenként kikényszerítésében) nyilvánul meg
(NAGY et al. 2003).
Erre a jogszabályi szigorra egyre jobban szükség van, hiszen az élelmiszer eredetű megbetegedések
világszerte jelentős és egyre növekvő gondot jelentenek. Az élelmiszer eredetű megbetegedések előfordulásának gyakoriságát a WHO még az iparilag fejlett országok vonatkozásában is évente 10–30%-ra becsüli,
aminek csak a töredékét („a jéghegy csúcsát”) jelentik be (SZEITZNÉ SZABÓ, 2007).
Az Európai Bizottság 2013-as sajtóközleménye megfogalmazásában a több mint harminc éve létező
uniós élelmiszer- és takarmánybiztonsági riasztási rendszer (RASFF-rendszer) egy olyan informatikai
eszköz, amely elősegíti a nemzeti élelmiszer-biztonsági hatóságok közötti, határokon átívelő információáramlást, és kulcsszerepet játszik abban, hogy az európai polgárok magas szintű élelmiszer-biztonságot
élvezhessenek.
A rendszer keretében a tagállamoknak haladéktalanul jelenteniük kell a bizottságnak a sürgősségi
riasztórendszeren keresztül az élelmiszerekből és takarmányokból származó, az emberi egészséget közvetve vagy közvetlenül érintő veszélyt.
Szerbia még nem teljes jogú tagja ennek a gyorsriasztási rendszernek, azonban a Nemzetközi Élelmiszer-biztonsági Hatósági Hálózatnak (INFOSAN) már igen.
Az INFOSAN-t az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Egyesült Nemzetek Szervezetének (FAO)
Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete hozta létre, hogy elősegítse az élelmiszer-biztonságra vonatkozó
információk cseréjét, és javítsa az élelmiszer-biztonsági hatóságok közötti együttműködést, nemzeti és
nemzetközi szinten.
Az Európai Unióban az élelmiszer-szabályozás alapvető rendelete az Európai Parlament és Tanács
178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról. Ez a rendelet meghatározza az élelmiszerjogi alapelveket, amelyek a teljesség igénye nélkül az
alábbiak:
– Fő cél a fogyasztók egészségének és érdekeinek a védelme- a tisztességes kereskedelem biztosítása.
– Az élelmiszerlánc-szemlélet kialakítása. Az élelmiszer-biztonságot az előállítás teljes folyamatában, „termőföldtől az asztalig” kell figyelemmel kísérni és ellenőrizni.
– Az élelmisze-rbiztonságért az elsődleges felelősség az élelmiszer-vállalkozókat terheli. Az ő
kötelességük az üzemben alkalmazott élelmiszer-biztonsági (HACCP) rendszer megfelelő
kialakítása és működtetése, a hibás vagy egészségre veszélyes termékek forgalomból történő
visszahívása. Kötelesek jelenteni a hatóságnak, ha ilyen terméket észlelnek.
– Nem biztonságos termék nem kerülhet forgalomba. (Az élelmiszer akkor nem biztonságos, ha
ártalmas lehet az egészségre vagy fogyasztásra egyéb okokból alkalmatlan.)
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–

Nyomon követhetőség. Minden vállalkozásnak nyilvántartást kell vezetnie a beérkező és
kiszállított termékekről, és biztosítani, hogy ezek a termékek a kísérő bizonylatokhoz tartozóan beazonosíthatóak legyenek. Ennek célja a gyors és hatékony visszahívás, illetve a hibás
termékek visszakereshetősége az élelmiszerláncban.

–

Kockázatosságon alapuló intézkedések. Az előírások, intézkedések, ellenőrzések szigorúsága
a vállalkozás és az általa előállított termékek kockázatossága alapján történik (SZEITZNÉ
SZABÓ, 2009).

Ezt a rendeletet azonban már megelőzte a Tanács 93/43/EGK Irányelve (1993. június 14.) az élelmiszer-higiéniáról, amelyben az Európai Unió a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer alkalmazásának a
szükségességét irányelv formájában írta elő a tagországoknak. Ezt az irányelvet a tagországoknak be kellett
vonni a jogrendjükbe, és alkalmazniuk kellett azt 1995 végéig. Ezen túl ez az élelmiszer-higiéniáról szóló
irányelv megállapította az élelmiszer-higiéniára vonatkozó általános szabályokat, és azokat az eljárásokat,
amelyekkel e szabályok betartását ellenőrizni lehet.
Az ellenőrzés részét képezik természetesen az általánosan élelmiszerekre vonatkozó és az ágazat specifikus jogszabályok is. Ilyen a bizottság 2073/2055/EK rendelete az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól, az Európai Parlament és a Tanács 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges
higiéniai szabályainak megállapításáról, vagy az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete
az élelmiszer-higiéniáról, stb.
Az Európai Unió jogi szabályozásával összhangban az egyes tagországoknak joguk van kialakítani a
saját nemzeti jogi szabályozásukat. Ilyen pl. Magyarországon a 116/2004. (VII. 9.) FVM-ESzCsM-GKM
együttes rendelete a gyümölcsborok előállításáról, a 4/1998. (XI. 11.) EüM -rendelet az élelmiszerekben
előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről238 stb.
Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság kiadásában az élelmiszerekkel és takarmányokkal kapcsolatos jogszabályokat
rendszerbe foglalva, azt folyamatosan aktualizálva közzéteszik az Élelmiszerekre Vonatkozó Jogszabályok
Jegyzéke címmel.
A jogszabályok betartásának az ellenőrzése mellett a hatósági ellenőrzések része az üzemben kialakított, működtetett és folyamatosan aktualizált HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer is.

A HACCP-rendszer
Az élelmiszer-biztonsági alapelveket támogatja a FAO/WHO (ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete és az Egészségügyi Világszervezet) Codex Alimentarius bizottsága által első változatban
1991-ben közzétett eljárása, amely tartalmazza a HACCP (veszélyelemzés, kritikus kontrollpont) -rendszer
alkalmazásának az alapelveit és gyakorlati szabályait. Ez az eljárás tulajdonképpen az Élelmiszer-higiéniai alapelvek (General Principles Of Food Hygiene) CAC/RCP 1-1969, amelyet először 1999-ben, majd
1997-ben és 2003-ban módosítottak.
A Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) egy élelmiszer-biztonsági irányítási rendszer
(FSMS), amelyet a nemzetközi élelmiszer-biztonsági közösség által is elismert, és világszerte iránymutatást nyújt az élelmiszer-biztonsági veszélyek szabályozására. (DIMITRIOS et al. 2013).
Maga a HACCP-rendszer egy eszköz/technika a veszélyek értékelésére és olyan szabályozórendszer felállítására, amely inkább a megelőzésre összpontosít, és elsősorban nem a végtermék ellenőrzésére épül.
238 Ez a rendelet kiegészítése a bizottság 2073/2005/EK rendeletének, amely az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szól.
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A Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelvének értelmében (amelyet az Európai Unió által kiadott élelmiszer-higiéniai alapelvek irányelvével összhangban
alakítottak ki) a HACCP rendszernek hét alapelve és 12 kialakítási lépése van:
1. lépés: A HACCP-munkacsoport összeállítása
2. lépés: A termék leírása
3. lépés: A tervezett felhasználás meghatározása
4. lépés: A folyamatábra szerkesztése
5. lépés: A folyamatábra helyszíni megerősítése
6. lépés: Veszélyelemzés végzése. 1. alapelv
7. lépés: A Kritikus Szabályozási Pontok (a továbbiakban CCP) meghatározása. 2. alapelv
8. lépés: A kritikus határérték(ek) megállapítása. 3. alapelv
9. lépés: A CCP szabályozását felügyelő rendszer felállítása. 4. alapelv
10. lépés: Azon helyesbítő tevékenység meghatározása, amit akkor kell elvégezni, ha a felügyelet
azt jelzi, hogy egy adott CCP nem áll szabályozás alatt. 5. alapelv
11. lépés: Az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása, annak megerősítésére, hogy a HACCPrendszer hatékonyan működik. 6. alapelv
12. lépés: Olyan dokumentáció létrehozása, amely minden eljárást és nyilvántartást tartalmaz
ezen alapelvekhez és alkalmazásukhoz. 7. alapelv
Ahogyan azt a WHO 1999-es konzultációjáról szóló jelentésben olvashatjuk, a HACCP bevezetésének világos előnyei vannak:
•

A fogyasztók számára biztosított előnyök
– Az élelmiszer eredetű betegségek kockázatának a csökkenése;
– Az alapvető higiéniával kapcsolatos fokozódó figyelem;
– Fokozott bizalom az élelmiszer-ellátás irányában és
– Jobb életminőség elérése (egészségügyi és társadalmi-gazdasági).

•

Előnyök az ipar számára
– Fokozott fogyasztói és/vagy kormányzati bizalom;
– Csökkentett jogi és biztosítási költségek;
– Fokozott piacra jutás;
– A termelési költségek csökkentése (kevesebb élelmiszer-visszahívás);
– Jobb termékmegfelelőség;
– Az alkalmazottak kifejezettebb elkötelezettsége az élelmiszer-biztonság iránt, valamint
– Az üzleti kockázatok csökkentése.

•

Előnyök a kormányok részére
– Jobb közegészségügy;
– Hatékonyabb és célzott élelmiszer-ellenőrzés;
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– Csökkentett közegészségügyi költségek;
– A kereskedelem megkönnyítése, valamint
– Fokozott bizalom a közösségi élelmiszer-ellátás irányában.

Az élelmiszer-biztonság szerbiai jogi szabályozása
Mivel Szerbia az Európai Unióhoz történő integrációs törekvésének eredményeképpen 2012. március elsején megkapta a tagjelölti pozíciót, így az élelmiszeriparra vonatkozó jogszabályok harmonizációja
is ennek tükrében folyik, ebbe a rendszerbe kapcsolódik bele (KOVÁCS SÁRKÁNY, KOVÁCS, 2012).
Az Európai Unió jogrendjéhez kapcsolódó és élelmiszer-biztonsági vonatkozású állategészségügyi
törvény 2005-ben, az élelmiszer-biztonsági törvény pedig 2009-ben jelent meg a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében. Ezek módosítására azóta néhányszor már sor került.
Az Állategészségügyi Törvény előírja, hogy mindazoknak a vállalkozóknak és jogi személyeknek,
akik többek közt vágóhíddal rendelkeznek, állati eredetű terméket állítanak elő és forgalmaznak, élelmiszer-biztonsági rendszerrel kell rendelkezniük, amelyet a jó gyártási és higiéniai alapelvekkel, illetve
a veszélyelemzés kritikus ellenőrzési pontokkal összhangban vezettek be és alkalmaznak a gyártás során
(HACCP-program). A program végrehajtására a vállalkozóknak és jogi személyeknek állandó munkaviszonyban lévő felelős személyt kell alkalmaznia.
Az Élelmiszer-biztonsági Törvény előírja, hogy az élelmiszer-ipari szereplők élelmiszer-biztonsági
rendszert kötelesek bevezetni az előállítás és forgalmazás minden fázisában (kivéve az elsődleges termelést), amely a felügyeletük alatt áll, a jó gyártási és higiéniai alapelvekkel, illetve a veszélyelemzés kritikus
ellenőrzési pontokkal (HACCP) összhangban. Az élelmiszer-ipari szereplő köteles arra, hogy állandó
munkaviszonyban alkalmazzon megfelelő iskolai végzettségű felelős személyt a jó gyártási és higiéniai
gyakorlat és a HACCP végrehajtására.
2010-ben jelent meg a Szabályzat az élelmiszer-higiénia feltételéről. Ennek a szabályzatnak a 6. pontja foglalkozik a veszélyelemzéssel és kritikus szabályzási pontokkal. A szabályzat értelmében az élelmiszer-gyártás valamennyi szakaszában (kivéve az elsődleges termelést) be kell vezetni, végre kell hajtani
és karban kell tartani a folyamatos eljárást, illetve eljárásokat, amelyek a HACCP-n alapulnak (KOVÁCS
SÁRKÁNY, 2012).
A HACCP-alapelvek e szabályzat értelmében a következők:
1. alapelv: minden veszély megállapítása, amelyeket ki kell küszöbölni, megszüntetni vagy elfogadható szintre csökkenteni;
2. alapelv: kritikus szabályozási pontok megállapítása azon a helyen vagy helyeken, ahol fontos az
ellenőrzés a veszély megakadályozásához vagy eltávolításához, illetve az elfogadható szintre
történő csökkentéséhez;
3. alapelv: kritikus határértékek megállapítása a kritikus szabályzási pontokon, amelyek elválasztják az elfogadhatót a nem elfogadhatótól, a veszélyek megelőzése, megszüntetése vagy csökkentés céljából;
4. alapelv: a kritikus szabályzási pontok hatékony megfigyelési (monitoring) eljárásainak létrehozása és végrehajtása;
5. alapelv: helyesbítő tevékenységek meghatározása, amikor a felügyelet (monitoring) azt jelzi, hogy
egy kritikus ellenőrzési pont nincs ellenőrzés alatt;
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6. alapelv: rendszeresen végrehajtandó eljárások kidolgozása, amelyekkel igazolni lehet, hogy az
1. alapelv és 5. alapelv eljárásai hatékonyan működnek;
7. alapelv: olyan dokumentáció létrehozása és alkalmazása, amely megfelel az élelmiszer-ipari
vállalkozás fajtájának és nagyságának, és amellyel bizonyítani tudja az ezt az alapelvet megelőző alapelvek hatékony alkalmazását.
Minden olyan esetben, amikor az élelmiszer-ipari vállalkozásban valamilyen változás áll be, amely
a termékekre, folyamatokra, illetve a termelés, feldolgozás s forgalmazás bármely fázisára vonatkozik, az
eljárást, illetve az eljárásokat az egyes ponttól kezdve át kell vizsgálni, és a szükséges változtatásokat be
kell vezetni.
Be kell látni azonban azt, hogy az esetek többségében, de nem kizárólag a mikrobiológiai vizsgálatok igazolják a HACCP hatékonyságát és bizonyítják, hogy a mikrobiológiai határértékeket nem lépik túl
(BÍRÓ, 2000).
Szerbia aktuális, az élelmiszer-ipari termékekre vonatkozó mikrobiológiai rendelete a „Pravilnik o
opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa”, amelynek az
alkalmazása az élelmiszeripar számára 2011 közepétől kötelező. E jogszabály tartalma szinte megegyezik
a bizottság 2073/2005/EK rendeletével.
Az élelmiszerekben található növényvédőszer, nehézfém és egyéb maradékanyag mennyiségeinek a
megengedhető értékeit Szerbia szabályzatok formájában írja elő.
A genetikailag módosított organizmusokról szóló törvény értelmében Szerbiában semmiféle genetikailag módosított organizmus élő, avagy feldolgozott formában nem hozható forgalomba.
A jogi szabályozásba ugyan közvetlenül nem beépülő, ámde abból kikövetkeztető dokumentumai az
útmutatók.
Szerbiában jelenleg három útmutató létezik:
1. Útmutató a HACCP alapelvei és az előfeltételi programok kialakítására és alkalmazására az
élelmiszer-előállításban. Ezt a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Minisztériumának az Állategészségügyi Igazgatósága jelentette meg 2009-ben.
2. Útmutató a GMP-, GHP- és HACCP- (Hazard Analysis Critical Control Point) rendszer
alkalmazásához, ellenőrzéséhez és önellenőrzéséhez, amelyet a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Minisztériuma adott ki.
3. Útmutató az élelmiszerek mikrobiológiai feltételéhez, amelyet a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági, Erdészeti s Vízügyi Minisztériuma jelentetett meg 2011 májusában.
A jogszabályokban előírtak hatósági ellenőrzési jogkörét az Élelmiszer-biztonsági Törvény határozza
meg. Először is, az élelmiszereket eredetük, avagy alapanyaguk szerint öt csoportba sorolja (állati, növényi
és vegyes eredetű élelmiszerek, olyan élelmiszerek, amelyek nem tartalmaznak sem állati, sem növényi
alapanyagokat, valamint egyéb élelmiszerek).
Az élelmiszerek előállítása, feldolgozása és a nagykereskedelemi forgalmazás során a következőképpen
alakul a hatóságok jogköre:
1. az állati eredetű élelmiszerek felügyeletéért az állat egészségügyi felügyelőség a jogosult,
2. a növényi eredetű élelmiszereknél és az alkoholmentes italoknál a mezőgazdasági felügyelőség a jogosult,
3. a vegyes eredetű élelmiszereknél pedig az állategészségügyi és a mezőgazdasági felügyelőségnek is van jogosultsága az ellenőrzésre.
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A hatóságok a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszert és néhány esetben a főbb, pl. jelölésre vonatkozó, szabályzatban foglaltakat kérdéslista segítségével ellenőrzik.
Ami a dolgozók képzettségét illeti, Szerbia csak néhány élelmiszer-ipari ágazat esetén fogalmazza
meg a konkrét elvárásait. Közös azonban a „higiéniai minimum” vizsga meglétének a szükségessége az
egész élelmiszer-ipari feldolgozóipar számára a Szabályzat a személyi és élelmiszer-higiéniai alapismeretek megszerzésének a módszeréről és programjáról alapján.
A Szerb Köztársaság meghatározza a növényi eredetű termékek részletes gyártási és kereskedelmi
feltételeiről szóló rendeletében azon termékek körét, amelyek gyártásához meghatározott iskolai végzettség szükséges:
„Cukor, növényi olaj, növényi olajból nyert termékek, gyümölcs és zöldség alapú termékek, gyümölcsnektárok, üdítőitalok, élesztő, adalékanyag, keksz és rokon termékei, csokoládé és cukorkák gyártását élelmiszer-technológia szakos mezőgazdasági mérnök, élelmiszermérnök vagy kémikus vezetheti.
A gyümölcs és zöldség alapú termékek, gyümölcsnektárok, üdítőitalok gyártását gyümölcsészet és
szőlészet szakot végzett mezőgazdasági mérnök is vezetheti.
A malomipari termékek, kenyér, péksütemény, tészták, tea, kávé alapú termékek, valamint kalácsok,
torták és hasonló termékek gyártását a cukrászatokban megfelelő, legalább három évig tartó (III. szintű
képzettség) középfokú képesítéssel rendelkező személy vezetheti.”
Az állati fehérjét feldolgozó üzemekben a „higiéniai minimum” vizsga megléte elégséges a munkához,
bármilyen egyéb képesítés megléte nélkül. (A munkát a hatósági állatorvos felügyelete mellett végzik az
üzemek.) (KOVÁCS SÁRKÁNY, KOVÁCS 2013)

Az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos
jogi környezet hiányosságai
Szerbia élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos jogi feltételrendszere még nem fedi le teljes egészében az
Európai Unió jogrendjét. Ilyen pl. az allergének jelölésére vonatkozó előírás, azaz Szerbiában még nem
kötelező az allergiát okozó (alap)anyagok jelölése az élelmiszerek csomagolásán.
Szerbia ugyan kötelezővé tette a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer alkalmazását az élelmiszer
feldolgók számára, az Élelmiszer-higiéniai alapelvek (General Principles Of Food Hygiene) CAC/RCP
1-1969 alapján, de a Codex nem jelent meg szerb nyelven. Csupán a hét alapelv alkalmazásának a szükségességét látja elő a vonatkozó szabályzat, az élelmiszer-higiénia feltételéről szóló szabályzat. Véleményem
szerint szükség lenne a hivatalos szerb nyelvű fordításra.
A HACCP kialakításának a 12 lépését a feldolgozóipar csupán a két útmutató által ismerheti meg.
Az útmutatók azonban nem ágazatspecifikusak, és jogilag nem definiálhatóak. Ebből eredően a Codex
Alimentarius Bizottság HACCP eljárásában kulcsfontosságú szerepet játszó HACCP-munkacsoport
megalakítását és annak működését a hatóság nem ellenőrzi.
A hatósági kérdéslisták és az útmutatók olyan élelmiszer-biztonsági vagy minőségirányítási követelményeket is tartalmaznak, amelyek nincsenek jogilag definiálva. Ahhoz, hogy az élelmiszer-feldolgozó
ipar jobban meg tudjon felelni az elvárásokat, szükség lenne ágazati útmutatók kidolgozására.
Továbbá véleményem szerint szükség lenne a jelenleg hatályos, az élelmiszerek higiéniájára vonatkozó szabályzat kiegészítő rendeletére, noha azt már Szerbia a Bizottság 2073/2055/EK, az élelmiszerek
mikrobiológiai kritériumairól szóló rendeletével összhangban vette jogrendbe. Ez a kiegészítő rendelet
pontosítaná az egyes termékekre vonatkozó mikrobiológiai paramétereket, ahogyan azt Magyarország
megtette a 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelettel. Ez vonatkozik a felületek mikrobiológiai paramétereinek a
meghatározására is.
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Szükséges lenne a hatósági jogkörök további pontosítására, a növényi eredetű termékek hatósági
kiskereskedelmi ellenőrzésének a jogköre „kimarad” a jogi szabályzásból.

Összegzés
Megállapítható, hogy Szerbia élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos jogrendszere átalakulóban van, az
Európai Unió folyamatosan változó és fejlődő jogszabályi környezetébe ágyazódik be. Ez nemcsak Szerbia
kormánya számára kihívás, hanem az élelmiszer-ipari feldolgozóknak is. Olyan jogszabályi feltételrendszernek kell megfelelniük, amely maga is hiányosságokkal küszködik. Ez a tény azonban nem veszélyeztetheti az élelmiszer-biztonságot. A feldolgozók jól megfontolt érdeke, hogy kielégítsék a vevők ki nem
mondott minőségre vonatkozó elvárásait.
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A TAKARMÁNYADALÉKOK NYOMON
KÖVETHETŐSÉGE ÉS SZABVÁNYOSÍTÁSA
n

Kovács Vilmos, Kovács Sárkány Hajnalka239
n
Az európai uniós jogszabályok harmonizációjának keretében Szerbiában is fókuszba
került az élelmiszer-biztonság szabályozása az EU-s direktívák tükrében. A szerbiai törvények a „termékek nyomon követése” kifejezést bevezette a jogrendjébe, ezáltal a termékek
visszahívását is hatékonyan meg lehet valósítani szükség esetén. A jogszabályi kényszer
mellett a termékek nyomon követését előlátják az élelmiszeriparban, ezen belül a takarmány- adalékanyagokra alkalmazható szabványok is. Munkánk keretében megvizsgáltuk a
takarmánybiztonságra és takarmányadalékokra vonatkozó jelenleg érvényben lévő szerbiai
szabályzást, összevetve az EU-s előírásokkal, valamint a takarmányiparban alkalmazható
szabványokat.
Kulcsszavak: Szerbia, termék nyomon követése, szabvány, takarmány

n

Bevezetés
Az Európai Unió 27 tagállamában évente mintegy 500 millió tonna takarmányra van szüksége az
állattenyésztésnek. Ennek a mennyiségnek a 30%-át a takarmány-előállító ipar adja, és 10% is innen kerül
ki, mint valamilyen farmok által megvásárolt takarmány-adalékanyag (Dell’Orto és Pinotti, 2011).
Az élelmiszer-termelő állatok etetésére használt takarmányok előállításának és feldolgozásának
szabályozása az élelmiszerjog szerves részét képezi (178/2002/EK rendelet), jelezvén a takarmányoknak
az élelmiszer-biztonság megteremtésében játszott fontos szerepét (Laczay 2008). Az előállító üzemeknek
minden esetben meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak.
A fogyasztó egészségét nem veszélyeztető, jó minőségű élelmiszerek biztosítása a fogyasztók számára
az elsődleges termelés, majd az azt követő élelmiszer-előállítás, -feldolgozás és -forgalmazás fázisaiban is
az általános élelmiszer-higiéniai elvek és szabályok betartásával, valamint ezek megfelelő ellenőrzésével
valósítható meg (Laczay 2008).
A keveréktakarmányok között élelmiszer-biztonsági szempontból különösen jelentősek a gyógyszeres takarmányok (Laczay 2008). Azt a bonyolult, sok tényezős rendszert, amely működésével folyamatosan garantálja, hogy a gyártott termékek mindig azonosan jó minőségűek lesznek, minőségbiztosításnak
nevezzük (Sósné 1996). Egyre nagyobb a jelentőségük az ágazatspecifikus szabványoknak. A tény, hogy az
állat által elfogyasztott bármilyen takarmány az emberi táplálékláncba jut be, az élelmiszer-biztonság részét
képezi. A takarmányok és a takarmány-adalékanyagok nyomon követhetősége kiemelt fontosságú.
A szerbiai törvények a „termékek nyomon követése” kifejezést a HACCP-vel, a Jó Higiéniai Gyakorlattal és a Jó Gyártási Gyakorlattal együtt először a 2005. évi Állategészségügyi Törvény keretében említik
239 Debreceni Egyetem, AGTC Hankóczy Jenő Növénytermesztési, Kertészeti és Élelmiszertudományok Doktori Iskola, Debrecen
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meg, mint egy szükséges feltételét az élelmiszer-biztonságnak. Ezt követte az Élelmiszerbiztonsági Törvény,
amely már az egész élelmiszerlánc részére kötelezővé tette a HACCP alkalmazását, valamint a termékek
nyomon követhetőségének az alkalmazását, kivéve az elsődleges termelésben.
A korábbi szabály nem követelte meg az élelmiszeripari termékek, a takarmányok és azok adalékanyagainak a nyomon követését, így a takarmány és az előkeverékek gyártói, valamint a takarmány-adalékanyagok előállítói nem voltak kötelesek beazonosítani a terméktételeket. Így probléma esetén a termékvisszahívás sem valósulhatott meg hatékonyan.
Változást a vevők által megkövetelt minőségbiztosítási és élelmiszer-biztonsági rendszerek jelentették.
Az ISO 9001:2008-as szabvány megköveteli a nyomon követhetőség alkalmazását azon élelmiszer-előállító és -forgalmazó cégeknél, amelyek a szabványt alkalmazzák. Az egész élelmiszer vertikumban alkalmazható szabványként az ISO 22 000:2005-ös a nyomon követhetőség mellett próbavisszahívásokat is
előlát, amelynek a keretein belül igazolni lehet a nyomon követési rendszer működését és hatékonyságát.
Ágazatspecifikus kritériumokat a GlobalGAP takarmánybiztonságra vonatkozó előírásai tartalmaznak,
valamint a GMP+ és a Fami QS szabvány a takarmányadalékokra vonatkozóan.

Cégek bemutatása, a kutatás módszertana
Munkánk keretében megvizsgáltuk a takarmánybiztonságra vonatkozó aktuális szerbiai jogszabályokat, összevetve az EU-s direktívákkal, valamint a takarmányiparban alkalmazható szabványokkal.
A régióban 10 takarmánykeverő céget kérdőíves és személyes mélyinterjús módszerrel vizsgáltunk
meg. A megvizsgált takarmánykeverő cégek a Vajdaság területén találhatóak, és az állategészségügyi hatóság által kiállított működési engedéllyel rendelkeznek.

Az Európai Unió takarmányok és takarmányadalékok nyomon
követésére vonatkozó főbb jogi szabályzása
Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK Rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról az irányadó rendelet.
E rendelet meghatározza a termékek nyomon követésének definícióját: „a nyomon követhetőség:
lehetőség arra, hogy nyomon követhető legyen egy élelmiszer, takarmány, élelmiszer előállítására szánt
állat vagy olyan anyag, amely anyagot élelmiszer vagy takarmány előállításánál felhasználásra szánnak,
illetve amelynél ez várható, a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden szakaszában”.
Ez azt jelenti, hogy az élelmiszer- vagy takarmányipari vállalkozásoknak, beleértve az importőröket,
is gondoskodniuk kell arról, hogy azonosítani tudják legalább azt a vállalkozást, ahonnan az adott takarmányt vagy takarmányba bekerülő anyagot kapták, annak érdekében, hogy egy esetleges vizsgálat során
minden szakaszban biztosítani lehessen a nyomon követhetőséget.
Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK Rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagoknál is meghatározza a takarmány-adalékanyag definícióját, miszerint
a takarmány-adalékanyag: olyan takarmány-alapanyagoktól és előkeverékektől eltérő anyag, mikroorganizmus vagy készítmény, amelyet szándékosan adnak hozzá a takarmányhoz vagy a vízhez, a következő
egy vagy több funkció ellátása érdekében:
a) kedvezően kell befolyásolnia a takarmány jellemzőit,
b) kedvezően kell befolyásolnia az állati termékek jellemzőit,
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c) kedvezően kell befolyásolnia a díszhalak és -madarak színét,
d) ki kell elégítenie az állatok tápanyagszükségletét,
e) kedvezően kell befolyásolnia az állattenyésztés környezeti következményeit,
f) kedvezően kell befolyásolnia az állattenyésztést, az állatok teljesítményét vagy jólétét, különösen a gyomor-béltraktus flórájára vagy a takarmányok emészthetőségére gyakorolt hatásával, vagy
g) kokcidiosztatikus vagy hisztomonosztatikus hatással kell rendelkeznie.
Ez a rendelet az adalékanyagok csoportjait következőképpen határozza meg:
1. A »technológiai adalékanyagok« kategóriájába a következő funkcionális csoportok tartoznak:
a) tartósítószerek: olyan anyagok vagy adott esetben mikroorganizmusok, amelyek megvédik a takarmányt a mikroorganizmusok vagy anyagcseretermékeik által előidézett minőségromlástól;
b) antioxidánsok: olyan anyagok, amelyek meghosszabbítják a takarmányok és takarmányalapanyagok eltarthatósági idejét azáltal, hogy megvédik az oxidáció által előidézett
minőségromlástól;
c) emulgeálószerek: olyan anyagok, amelyek lehetővé teszik, hogy a takarmányokban két
vagy több elegyíthetetlen fázisból homogén keveréket alakítsanak ki és tartsanak fenn;
d) stabilizátorok: a takarmányok fizikokémiai állapotának fenntartását lehetővé tevő anyagok;
e) sűrítőanyagok: a takarmányok viszkozitását növelő anyagok;
f) zselésítő anyagok: olyan anyagok, amelyek egy takarmánynak gélképzés révén szerkezetet
adnak;
g) kötőanyagok: a takarmány részecskéinek összetapadásra való hajlamát növelő anyagok;
h) a radionuklidokkal való szennyeződést korlátozó anyagok: olyan anyagok, amelyek
megakadályozzák a radionuklidok felszívódását, vagy elősegítik azok kiválasztását;
i) csomósodásgátló anyagok: a takarmány különálló részecskéinek összetapadásra való hajlamát csökkentő anyagok;
j) savasságot szabályozó anyagok: a takarmányok pH-ját beállító anyagok;
k) szilázs-adalékanyagok: a szilázskészítés javítása céljából a takarmányhoz kevert anyagok,
beleértve az enzimeket vagy mikroorganizmusokat is;
l) denaturáló szerek: olyan anyagok, amelyek feldolgozott takarmányok gyártása során
felhasználva lehetővé teszik egyes élelmiszer- vagy takarmány-alapanyagok származásának azonosítását;
m) a takarmány mikotoxinok általi fertőzésének csökkentésére szolgáló anyagok: olyan
anyagok, amelyek elnyomják vagy csökkentik a mikotoxinok felszívódását és segítik azok
kiválasztódását, vagy módosítják azok hatásmechanizmusát.
2. Az »érzékszervi tulajdonságokat javító adalékanyagok« kategóriájába a következő funkcionális csoportok tartoznak:
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a) színezékek:
i. a takarmányt megszínező vagy annak színét helyreállító anyagok;
ii. az állati eredetű élelmiszert megszínező anyagok;
iii. a díszhalak vagy -madarak színét kedvezően befolyásoló anyagok;
b) aromaanyagok: olyan anyagok, amelyek takarmányokba keverése javítja a takarmány szagát vagy ízletességét.
3. A »tápértékkel rendelkező adalékanyagok« kategóriájába a következő funkcionális csoportok
tartoznak:
a) vitaminok, provitaminok és olyan kémiailag jól meghatározott anyagok, amelyeknek hasonló hatása van;
b) nyomelemek vegyületei;
c) aminosavak, sóik és analógjaik;
d) karbamid és származékai.
4. Az »állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok« kategóriájába a következő funkcionális
csoportok tartoznak:
a) emészthetőséget fokozó anyagok: olyan anyagok, amelyek az állatokkal megetetve bizonyos takarmány-alapanyagokra gyakorolt hatásuk révén növelik a takarmány emészthetőségét;
b) bélflóra-stabilizálók: mikroorganizmusok vagy egyéb kémiailag meghatározott anyagok,
amelyek az állatokkal megetetve pozitív hatást gyakorolnak a bélflórára;
c) a környezetre kedvező hatást gyakoroló anyagok;
d) egyéb, állattenyésztésben alkalmazott adalékanyagok.”
Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK Rendelete (2005. január 12.) a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló rendeletében a nyomon követés érdekében történő dokumentációs
rendszerről a következőképpen rendelkezik: „A gyártónak dokumentációt kell vezetnie a végső termékekben felhasznált alapanyagokról a nyomon követhetőség biztosítása érdekében. Az ilyen dokumentáció az
illetékes hatóságok rendelkezésére kell, hogy álljon egy olyan időszakon keresztül, amely megfelel annak
a használati célnak, amellyel a terméket piaci forgalomba hozták. Ezen túlmenően az összetevőkből, valamint az előállított és piaci forgalomba hozott termékek minden egyes tételéből, vagy (folyamatos termelés esetén) a termelés minden egyes részéből kellő mennyiségben mintát kell venni a gyártó által előre
megállapított eljárás alkalmazásával, és azt meg kell őrizni a nyomon követhetőség biztosítása érdekében
(vagy rendszeresen, ha a termelés kizárólag a gyártó saját szükségleteinek kielégítése céljából történik).
A mintákat le kell pecsételni, és címkével kell ellátni a könnyebb azonosíthatóság érdekében; a mintákat
olyan körülmények között kell tárolni, amely kizárja a minta összetételében bármilyen normálistól eltérő
változás bekövetkezését, vagy bármilyen minőségrontást, más anyag hozzákeverését. A mintáknak az illetékes hatóságok rendelkezésére kell állniuk egy olyan időszakon keresztül, amely megfelel annak a használati célnak, amellyel a takarmányt piaci forgalomba hozzák. A nem élelmiszer-termelő állatok számára
termelt takarmányok és esetében a gyártónak csak a késztermékből vett mintákat kell megőriznie.”
Magyarországon a takarmányok nyomon követésének pontos dokumentálási kötelezettségét a 65/2012.
(VII. 4.) VM-rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes
szabályairól szóló rendelet határozza meg.
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Szerbia takarmányadalékokra vonatkozó jogi szabályozása
Szerbiában a takarmányadalékok meghatározásával és azok napi megengedhető takarmány általi beviteli értékeiről a takarmányminőségről szóló szabályzat rendelkezik. A szabályzat 74. cikkelye a következő
csoportokba sorolja a takarmány-adalékanyagokat:
1) vitaminok és provitaminok;
2) mikroelemek és ásványi anyagok;
3) nem fehérjéből származó nitrogén-vegyületek;
4) aminosavak;
5) növekedést serkentő anyagok;
6) kokcidiostatikok;
7) egyéb megengedett adalékanyagok.
A szabályzat az általános és különleges takarmányok higiéniai feltételeiről kötelezi a takarmány-előállítókat dokumentációs rendszer vezetésére, amelynek tartalmaznia kell az alapanyagokra vonatkozó adatokat a nyomon követhetőség céljából. Ez vonatkozik azokra is, akik a takarmányt nem a saját épületükben
tárolják. Ebben az esetben a dokumentációnak tartalmaznia kell a beszerzési és azon eladási információkat, amelyek segítségével nyomon követhető a takarmány egészen a végső célállomásig.
A szabályzat meghatározza a takarmányipari szereplők által alkalmazott dokumentáció megőrzésének a szabályait is.
A szabályzat értelmében a takarmányiparban dolgozó létesítménynek rendelkeznie kell olyan dokumentációs rendszerrel, amely meghatározza szükség esetén a termékvisszahívásért felelőseket. Hogy a
forgalomba hozott termékvisszahívás szükség esetén megtörténhessen, a gyártás során keletkező ellenőrzési feljegyzéseket meg kell őrizni.
A nyomon követés részét képező dokumentációs rendszernek a következőket kell tartalmaznia:
1. az adalékanyagokra vonatkozóan:
– a legyártott adalékanyagok fajtája és mennyisége, az egyes gyártási dátumok, amennyiben szükséges, a gyártási tételszám és a rész tételszám, amikor a gyártás folyamatos;
– azon létesítmények megnevezése és címe, ahova kiszállították az adalékanyagokat, azok
megnevezése és mennyisége, és ahol szükséges, a gyártási tételszám és rész tételszám,
amikor a gyártás folyamatos;
2. az előkeverékekre vonatkozóan, különös tekintettel:
– az adalékanyag gyártójának, illetve beszállítójának a neve és címe, a felhasznált adalékanyag fajtája és neve, és ahol szükséges, a gyártási tételszám és rész tételszám, amikor a
gyártás folyamatos;
– az előkeverék gyártási dátuma és a tételszáma, ahol alkalmazható;
– azon létesítmények megnevezése és címe, ahova megtörtént az előkeverékek kiszállítása,
azok megnevezése és mennyisége, és ahol szükséges, a gyártási tételszám és rész tételszám, amikor a gyártás folyamatos.
Az Állategészségügyi Törvény megfogalmazásában a termék nyomon követése fogalma többek közt a
következőket takarja:
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annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy a takarmány nyomon követhető legyen az előállítás,
feldolgozás, forgalomba hozatal során, beleértve minden olyan anyagot is, amelyek várhatóan
a takarmányba kerülnek (a gyártás során).

Az Élelmiszerbiztonsági Törvényben a nyomon követés definíciója alatt többek közt azon takarmányok, alapanyagok és anyagok nyomon követését kell érteni a gyártás, feldolgozás és forgalmazás minden
fázisában, amelyek várhatóan fel lesznek használva a takarmánygyártáshoz.

HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer
Szerbiában először az Állategészségügyi Törvény látta elő a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer alkalmazását a takarmányipar szereplői számára (kivéve az elsődleges termelésben). Az általános és
különleges takarmányok higiéniai feltételeiről szóló szabályzatban határozták meg a HACCP-rendszer
hét alapelvét. Azonban ha HACCP-re gondolunk, akkor a Codex Alimentarius Bizottság által közzétett
az Élelmiszer-higiéniai Alapelveket (General Principles of Food Hygiene CAC/RCP 1-1969) kell alapul
venni. Ebben a szabványban a terméktételek azonosítását kérik, amely a termékek nyomon követhetőségét teszi lehetővé.

A takarmány-adalékanyagok gyártásánál és felhasználásánál
alkalmazható szabványok rövid bemutatása
EN ISO 9001:2008
Az ISO 9001:2008 a gazdasági szféra minden területén, a legszélesebb körben elterjedt szabvány, amely
egy nemzetközileg elfogadott és elismert követelményrendszert jelent. Az ISO 9001:2008 szabvány 7.5.3.
pontja már megköveteli az azonosíthatóság és nyomon követés alkalmazását.

EN ISO 22 000:2005
Az ISO 22000 élelmiszer-biztonsági irányítási szabvány a teljes élelmiszerláncra vonatkozik, tehát az
élelmiszer-előállításban, -terjesztésben és a vendéglátásban részt vevők, továbbá a mindezeket eszközökkel ellátó vállalkozások számára is követelményül szolgálhat. Az ISO 22 000 szabvány összhangban van az
ISO 9001-gyel, valamint integrálja az Élelmiszerkönyv Bizottság (Codex Alimentarius Commission) által
kidolgozott Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok (HACCP) rendszerének alapelveit és alkalmazásának lépéseit. Mindezek mellett évente egy szimulált próbatermék-visszahívást kell elvégezniük azoknak
a cégeknek, amelyek ISO 22 000-es rendszert működtetnek.

Global GAP
A GlobalGAP, korábban EurepGAP az Európai Kiskereskedők Egyesülete által létrehozott élelmiszer-biztonsági és minőségirányítási szabvány, amely a frissen fogyasztható, illetve a feldolgozatlan mezőgazdasági termékek előállításának szabályozására, és elsősorban ezen területek nemzetközi tanúsítására
alkalmazható. A Jó Mezőgazdasági Gyakorlaton (GAP – Good Agriculture Practice) alapul, melynek
lényege a termelőgazdaságban az elérhető legjobb technológiák alkalmazása és a fenntartható mezőgazdaság követelményeinek megfelelő élelmiszer-előállítás támogatása. A GlobalGAP a tanúsított termék
teljes mezőgazdasági termelési folyamatát lefedi, még az ültetést megelőzően egészen a feldolgozatlan
végtermékig (Kovács és Kovács Sárkány, 2012).
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GMP+ International
A GMP+-t a helyes gyártási gyakorlat az állati takarmányok előállítása során elnevezéssel ismerhettük meg, amelyet 1992-ben a Holland Takarmány Terméktanács alakított ki. A szabvány ötvözi a helyes
gyakorlatot a HACCP és az ISO minőségirányítási követelményekkel. A szabvány kiterjed az egész takarmány-termékláncra, a nyersanyagtermeléstől a gyártókon, kereskedőkön és a szállítmányozókon át egészen
az állattartókig.
A GMP+ szabványt elsősorban azon takarmányipari vállalatok működtetik, amelyek a holland tulajdonjogú takarmányiparral állnak valamilyen gazdasági kapcsolatban. A szabvány világszerte elismert.
A GMP+ hivatalos honlapja szerint a Holland Takarmány Terméktanács a GMP+ előírás alkalmazását kötelező jelleggel előírta a takarmányláncban részt vevő valamennyi beszállítója részére. Az érintett
beszállítóknak a GMP+-rendszerüket tanúsíttatniuk kell.

FAMI QS
A FAMI QS egy olyan minőség- és élelmiszer-biztonsági, magántulajdonban lévő szabvány, amely
takarmány- és takarmányadalék-anyaggyártás-specifikus. Ezt a szabványt 2004-ben az előkeverék- és
takarmány-adalékanyagot gyártók képviselői együtt alkották meg.
A FAMI QS szabvány alkalmazása biztosítja a takarmányadalékok és takarmányok élelmiszer-biztonságát, a minőségét és a jogszabályi megfelelőségét, amely:
–

minimalizálja a biztonságtalan alapanyag, illetve előkeverék bekerülését a takarmányba és a
táplálékláncba;

–

biztosítja az Európai Parlament és a Tanács (183/2005/EC) Rendeletének a takarmányhigiénia követelményeinek a meghatározására vonatkozó követelményeinek a teljesítését;

–

biztosítja azon intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik az egyéb szabályozási követelmények
teljesítését.

A FAMI QS úttörőnek számít ezen a területen, az egyetlen szabvány, amelyet tanúsíttatni lehet.

Összegzés, megállapítások
A takarmány-előállítás igen fontos része az élelmiszer-előállítási folyamatnak, hiszen az az állati
termék-előállítási lánc elején áll.
A takarmány-adalékanyagokkal foglalkozó piaci szereplők számára több szabvány is rendelkezésre
áll. A szabvány megválasztását tapasztalataink szerint azonban a vevő inspirálja szinte minden esetben.
Az általunk megvizsgált takarmánykeverő cégek Vajdaság területén találhatóak, rendelkeznek az
állategészségügyi hatóság által kiállított működési engedéllyel. Öt cég rendelkezik kiviteli engedéllyel a
volt jugoszláv tagköztársaságokba. A megvizsgált cégek infrastruktúrája megfelel a hatályos előírásoknak,
minden cég működtet HACCP élelmiszer-biztonsági rendszert.
Az érvényes jogszabályok, előírások követése, értelmezése csak részben valósul meg, a jogszabálykövetést általában a számviteli osztály végzi és késve, illetve hiányosan jutnak el az új jogszabályok az élelmiszer-biztonsággal és minőségüggyel foglalkozó munkatársakhoz. Az RASFF (Rapis Alert System for
Food and Feed) gyorsriasztási rendszer jelentéseit egyáltalán nem követik a takarmányadalékot előállító
vállalkozások. A termékleírások, specifikációk aktualizálása nem történik meg időben a jogszabályi változásokat és termékmódosításokat követően. A jogszabály által előírt ellenőrzési tervek nem tartalmazzák
elég részletességgel az elvégzendő ellenőrzéseket, vizsgálatokat. A belső auditok, ellenőrzések csak a szab-
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ványt tanúsító auditok időpontjára időzítetten történnek. A HACCP-rendszerek nem követik a termelésben, technológiában bekövetkezett változásokat, fejlesztéseket, a változtatások csak késéssel kerülnek
aktualizálásra. A nyomon követhetőségi dokumentációk nem tartalmaznak minden részletet, sok esetben
a termék visszaforgatása nem kerül dokumentálásra. A termék-visszahívási eljárások nem tartalmaznak
minden lényeges részletre vonatkozó szabályozást. Próba-visszahívási tesztet csak az ISO 22 000 rendszert működtető cég végez.
Szerbia ugyan a jogszabályi hátteret jórészt megalkotta az Európai Unióhoz történő integrációhoz,
ami a takarmányokat és adalékanyagaikat illati, viszont annak az ellenőrzési hátterében és pontos meghatározásában még vannak hiányosságok. A hatóság nem ellenőrzi a termék nyomon követésének megvalósulását az iparban, csak a jelölési és dokumentálási követelményeket.

n Irodalom
Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK Rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó
eljárások megállapításáról az irányadó rendelet.
Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK Rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált
adalékanyagokról.
Állategészségügyi Törvény – Zakon o veterinarstvu (Sl. glasnik RS, br. 91/2005, 30/2010, 93/2012)
Élelmiszer-biztonsági Törvény – Zakon o bezbednosti hrane (Sl. glasnik RS, br. 41/2009)
Laczay Péter: Élelmiszer-higiéniai élelmiszerlánc-biztonság. Mezőgazda Kiadó, Budapest, (2006) 181, 185, 217.
Kovács Vilmos, Kovács Sárkány Hajnalka: Nyomon követhetőség biztosítása a szerbiai élelmiszerláncban a
GlobalGAP tükrében. In: Nemzedékek együttműködése a tudományban. PEME IV. Nemzetközi Tudományos
PhD-konferencia. Budapest, 2012. november 15. Szerk: Dr. Koncz István, Nagy Edit. (2012) 41–46.
FAMI QS honlapja: http://www.fami-qs.org
GMP+ honlapja: https://www.gmpplus.org/pagina/288/home_un.aspx
Luciano Pinotti, Vittorio Dell’Orto: Feed safety in the feed supply chain, Biotechnol. Agron. Soc. Environ.
(2011) 15(S1), 9–14.
Füzesi István: Informatikai eszközök és rendszerek a húsipari termékpályák minőségbiztosításában (2009). Doktori
disszertáció. 63.
Szabályzat a takarmányminőségről – Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje (Sl. glasnik RS, br. 4/2010 i 113/2012)
Szabályzat az általános és különleges takarmányok higiéniai feltételeiről – Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane za životinje (Sl. glasnik RS, br. 78/2010)
Sósné dr. Gazdag Mária: Minőségbiztosítás az élelmiszeriparban. Mezőgazda Kiadó, Budapest, (1996) 27.
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Egyszer főzött és kétszer főzött
borseprőpárlatok
érzékszervi és laboratóriumi vizsgálata
Hagyományos és korszerű lepárlással készült párlatok összehasonlítása
néhány szempont alapján
n

Dr. Rózsa Péter240, Nagygyörgy László241
n
A kísérleteinknek az volt a célja, hogy megvizsgáljuk és összehasonlítsuk a kétféle – hagyományos és korszerű – módon elkészített borseprőpárlatok érzékszervi tulajdonságait és
vegyi összetételét. A hagyományos készítési mód, a kétszeres szakaszos lepárlás (kétszer
főzés) kétlépcsős, a korszerű mód (egyszer főzés) pedig egylépcsős néven ismert. A kétféle
főzési módszer alkalmazására ugyanazon berendezésen a diBonis főzdében került sor.
A kísérlethez különböző fajta, több tételből származó borseprőcefréket használtunk,
amelyeknek az etilalkohol-tartalma 5,9% V/V és 6,5% V/V között változott. A kísérlet során
mindkét eljárásnál a lepárlási folyamatból származó fő frakciókból (előpárlat, középpárlat,
utópárlat) célszerű gyakorisággal mintákat vettünk, amelyeknek elvégeztük a vizsgálatát.
Megvizsgáltuk továbbá a kierjedt cefrealapanyag, valamint az üstmaradék, vagy más néven
moslék összetételét is.
A középpárlatok érzékszervileg és vegyi összetételük szempontjából is nagymértékben
különböztek egymástól.
Az egyszer főzött párlat tisztább íz- és illatszerkezetű, a kétszer főzött pedig teltebbnek,
testesebbnek bizonyult. A megkóstoltatott mintáknál az egyszer főzött terméket a fogyasztók
kétszer nagyobb számban találták jobbnak (14 fő), mint a kétszer főzöttet (7 fő).
Mindkét párlat vegyi összetételét tekintve megfelel a 110/2008 EK-rendeletnek, valamint a vonatkozó jogi követelményeknek.
A minták összetételének megállapítására irányuló vizsgálatot GC-MS módszerrel
végeztük el a WESSLING Hungary Kft. budapesti laborjában. A mérési eredmények alapján
egyértelmű megállapítások tehetők a metanol-tartalommal kapcsolatban, mivel a metanol
nagyobb koncentrációban volt jelen az egylépcsős módszerrel főzött mintákban mint a
hagyományos, kétlépcsős főzéssel készült mintákban.

n

1. Lepárlási módszerek
A gyümölcspárlatok készítése régmúltra visszatekintő tevékenység. Célja, hogy a gyümölcs erjedésekor keletkezett cefréből etilalkoholt, valamint a gyümölcsre jellemző illat- és ízkomponenseket főzéssel
240 Zentai Pálinkabírálók Társasága, 24400 Zenta, Karađorđe u. 37.
241 WESSLING Hungary Kft., 1046 Budapest, Fóti út 56.
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(lepárlással) nyerünk, majd fogyasztásra alkalmassá tegyük. A főzés napjainkban hagyományosan, kétszeri
főzéssel, vagy korszerű berendezéseken egyszeri főzéssel történhet.

Hagyományos főzési mód (5, 6, 7, 8)
Az alapelv mindkét főzési módnál az, hogy a kierjedt gyümölcscefrében található illó komponenseket, elsősorban a gyümölcsfajtól függő kb. 2–12 V/V %-os etilalkohol-tartalmat elpárologtassuk, majd
kondenzáljuk. A hagyományos főzési mód esetében ez a folyamat kétszer ismétlődik meg. Az első főzés
végén keletkezett alszeszt, amely 25–35 V/V % etanolt tartalmaz, újra elgőzöltetjük, hogy az etanoltartalmát
megnöveljük, átlagosan 65–70 V/V %-ra. Ez a folyamat az ún. kisüsti szerkezet segítségével hajtható végre
(1. ábra).

Kétlépcsős pálinkafőző berendezés

1. ábra: Hagyományos kétlépcsős pálinkafőző berendezés
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A kétlépcsős pálinkafőzési módszer előnye és hátrányai
A módszer hátrányai
1. Időigényes (kétszer kell főzni), az üzemeltetési költségek magasabbak mint az egylépcsős módszernél.
2. Nem könnyű a frakciók éles szétválasztása (előpárlat, középpárlat és utópárlat), mivel nehezen
szabályozható a párák részleges hűtése, vagyis a deflegmáció.
3. Hosszú szakmai tapasztalatot igényel a berendezés tulajdonságainak megismerése.
A módszer előnye
1. Olcsó a berendezés.

Korszerű főzési mód (5, 6, 7, 8)
Ennél a főzési módnál egy lepárlási művelettel (egy lépcső) a cefréből közvetlenül magas alkoholtartalmú késztermék állítható elő.

Korszerű főzési mód

2. ábra: Egylépcsős korszerű pálinkafőző berendezés

Az egylépcsős pálinkafőzési módszer előnyei és hátránya
1.
2.
3.
4.

A módszer előnyei
A könnyű szabályozhatóság pontosabb frakciószétválasztást és lepárlási paraméter- változtatási lehetőséget eredményez, amely jobb minőséget eredményez.
Költséghatékonyabb a kétlépcsős lepárlásnál.
Jobb alkoholkihozatal érhető el vele.
Kétlépcsős módszerrel is használható.
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A módszer hátrányai:
1. Magas beruházási költség

2. Kísérleti adatok
2.1. Kísérleti anyag
A borseprőcefre a Maurer pincészetben (Hajdújárás) készült. A szőlők a borkészítéshez kék és fehér
fajták voltak, a Fruška gora borrégióból származtak, 2012-es évjáratúak. A cefre összmennyisége kb.1000
liter volt, amelyet két részre osztottunk (kéteszer kb. 500 liter). A két tétel kierjedt cefre etilalkohol-tartalma, 5,9% V/V és 6,5% V/V volt. A desztillálás két egymást követő napon történt a 2. ábrán látható berendezésen. Az első napon az alszeszkészítés történt a kétszeri főzési módhoz.

2.2. Kétlépcsős főzési mód a korszerű lepárlóberendezésen (2. ábra)
2.2.1. Az első főzéshez kb. 500 liter borseprőcefrét (etanol 5,9%, metanol 30 mg/l) használtunk fel.
500 l cefre előmelegítése

kb. 2 óra

Keverő fordulatszám

150 ford./perc

Finomítóoszlop aktív tányérjai

1. 100%-ban nyitott
2. 100%-ban nyitott
3. 100%-ban nyitott

Deflegmátor

Bemenő víz: 35 °C
Kimenő víz: 76 °C

Összes főzési idő

4,5 óra

Desztillálási sebesség

15 l/h

Párlathőmérséklet

18 °C

Alkalmazott első főzési paraméterek a kétszerfőzési módnál
400 l alszesz előmelegítése

kb. 1,5 óra

Keverő fordulatszám

150 ford./perc

Finomítóoszlop aktív tányérjai

1. 100%-ban nyitott
2. 55%-ban nyitott
3. 35%-ban nyitott

Deflegmátor

Bemenő víz: 35 °C

Kimenő víz: 76 °C

4,5 óra

Összes főzési idő

3 óra

Desztillálási sebesség

15 l/h

Párlathőmérséklet

18 °C

Alkalmazott második főzési paraméterek a kétszeri főzési módnál
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Az üst lezárása után a főzés számítógépes program segítségével történt. A kinyert alszesz kb.140 l és
20% V/V alkoholtartalmú volt.
2.2.2. A második főzésnél (második lépcső, finomítás) a kb. 140 liter 20%-os V/V alkoholtartalmú
alszesz mennyiségét a finomításhoz kb. 400 literre növeltük víz hozzáadásával.

2.3. Egylépcsős főzési mód
Ehhez a főzéshez a maradék kb. 500 l borseprőt használtuk fel, ami kis mértékben eltért az alkoholtartalmában és vegyi összetételében a kétlépcsős főzési módnál felhasznált cefrétől, azonban az eltérés
jelentéktelen volt.
Az alkalmazott főzési paraméterek megegyeztek a kétlépcsős főzésnél használt második főzésnél
alkalmazottakkal.

4. Eredmények
Az egyes párlatfrakciók GC-MS méréséhez a mintákat 40 ml-es edényekbe szedtük. Az előpárlatnál
200 ml-enként, a középpárlatnál és az utópárlatnál 1000 ml-enként vettünk mintát. A kétféle módszerrel
készült minták elemzése alapján jelentős különbséget találtunk a metanolkoncentrációban. A hagyományos, kétszeres lepárlással készült borseprőpárlatban a metanol koncentrációja kb. 50%-a volt az egylépcsős eljárással készült párlatnak (3. ábra).

3. ábra: A metanolkoncentráció változása a lepárlás során az egyszer és a kétszer főzött módszerrel

Az eltérő módszerekkel készült középpárlatok metanoltartalmának különbözősége az egylépcsős
módszernél alkalmazott erőteljes deflegmációval hozható összefüggésbe (2, 3, 4).
A mintákban vizsgált illékony komponensek közül az etil-oktanoát és etil-dekanoát koncentrációja
a kétszer főzött párlatban jóval magasabb volt. Ezen gyümölcsészterek a párlat aromatikájának kialakulá-
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sában játszanak szerepet (1), de az érzékszervileg kívánatos koncentráció jelenleg még nem ismert, ezért
ennek a jelenségnek a minőségre gyakorolt hatását még vizsgálni kell.
Az egylépcsős módszerrel költséghatékonyabban állíthatjuk elő a párlatot, mint a kétszeres lepárlással,
mivel az idő és energia felhasználása, valamint az azonos mennyiségű alapanyagra vetített alkoholkihozatala
kedvezőbb.
Összefoglalásként megállapítható, hogy az egylépcsős eljárás költséghatékonyabb, de azon
gyümölcsfajok esetében, amelyek a magas pektintartalmuknak köszönhetően gyakran magas metanol
tartalmat okoznak a párlatban, előfordulhat, hogy az egyes országok metanoltartalommal kapcsolatos jogszabályainak betartása érdekében a kétszeres lepárlást célszerűbb alkalmazni, annak ellenére,
hogy az egylépcsős eljárás gazdaságosabb.

n Irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Shaohua Guan und Hans Joachin Pieper: Untersuchungen über charakterischen Inhatsstoffe in Destillatfraktionen
aus Obstmaischen, die als Leitsubstanzen zur sicheren Erkennung von Nachlaeufen geeignet. Deutsche Lebensmittel
Rundschau: 94(11): 365–374 (1998).
Gottfried Krappenbauer, Heinz Samaenn, Mario Karner und Manfred Gössinger: Einfluss
verschiedener Parameter bei der Ernte und Verarbeitung von Obstmaischen auf den Methanolgehalt sowie auf
sensorische Parameter von Obstdestillaten: Mitteilung Klosterneuburg, 57(2007): 94–107.
Eberhard Toggenburg: Einfluss unterschiedliche Brennverfahren auf technologische, analytische und sensorische
Kennwerte von Zwetschkendestillaten. Diplomarbeit, Universität für Bodenkultur, Wien (2005)
Manfred Gössinger, Christina Eitner und Karl Vogl: Einfluss verschiedener Prozessparameter auf
wichtige Kenngrössen bei der Gegenstromdestillation von Aepfelmaische Mitteilungen Klosterneuburg, 62(2012):
45–55.
Dr. Panyik Gáborné: Jegyzetek. III. Pálinkaszeminárium, Agárd, 2007
Békési Zoltán és Pándi Ferenc: Pálinkafőzés. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2005
Nagygyörgy László: Pálinkakészítési alapismeretek. Wessling Kft., 2010
Jović, Slobodan: Priručnik za pravljenje rakije. 1997
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A VÁROSI TERASZ FOGALMA ÉS HASZNÁLATA
A FÖLDRAJZI IRODALOMBAN
n

Gaudényi Tivadar242
n
A városi terasz fogalmát a múlt század 20-as éveiben vezették be a fellegvári terasz
fogalmával együtt. Az akkor már elévült monoglacialista nézet alapján a fellegvári teraszt
preglaciális korúnak, míg a városi teraszt posztglaciális korúnak tekintették.
A XX. század 40-es éveiben az új kutatások eredményeinek tükrében, a Kárpát-medence folyóinál már hat teraszt mutattak ki, és ezek alapján a fellegvári, valamint a városi
terasz csak kutatástörténeti összefüggésben használható.
A szerbiai földtudományi irodalomban a városi terasz fogalmát még mindig használják, habár semmi alapja nincs egy most már archaizmussá vált szakkifejezés használatának.
Helyette az elterjedt és logikus folyóvízi terasz fogalmat kell(ene) használni.
Kulcsszavak: folyóvízi terasz, városi terasz, fellegvári terasz, geomorfológia

n

Bevezetés
A terasz (folyóterasz v. folyami terasz) a folyóvölgyek oldalát a vízfolyással párhuzamosan kísérő,
lépcsőzetes, párkányszerű sík(ok). Kialakulásának oka a folyószakaszjelleg ugyanazon a helyen történő
tartós, többszöri megváltozása. A szakaszjelleg módosulását, vagyis a bevágódás és az oldalazó erózió
váltakozását a folyó esésének (neotektonika) és/vagy vízmennyiségének (éghajlat) módosulása okozza
(GÖNCZY–SZALAI 2004).
A szerbiai földtudományokban továbbra is aktuális a városi terasz fogalmának használata, habár az
újabb kutatási eredmények tükrében ennek a fogalomnak a használata indokolatlan.

A városi terasz fogalma
A városi terasz fogalmát Cholnoky Jenő vezette be a földrajzi irodalomba (CHOLNOKY 1923). Szerinte az alsó szakaszjellegű folyók leírásánál két fő teraszt különböztethetünk meg:
1. A fellegvári teraszt, amely átlag 80–100 m magasan van a folyók mai alluviális síkja fölött, és
ezen épültek a várak, kastélyok, templomok stb.
2. A városi teraszt, amely átlagosan 15–25 m magasan van a folyók mai alluviális síkja fölött, és
a városok nagy része erre a teraszra épült.
Ezt a jelenséget kolozsvári tartózkodása alatt ismerte fel (egyetemi tanár volt ott), és ezért a Kolozsvárott lévő Kis-Szamos-völgyi városi teraszt és a fellegvári teraszt vezette be földrajzi fogalomként a földtudományokba (1. ábra).
242 Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia, Jovan Cvijić Földrajzi Intézet, Belgrád
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1. ábra: A városi és a fellegvári terasz CHOLNOKY (1923) alapján

Cholnoky ezt a felosztást az akkor már hivatalosan elvetett monoglacialista nézet alapján a fellegvári
teraszt preglaciálisnak, míg a városit posztglaciálisnak tartotta, de a felszínformáló fő tektonikai folyamatokat (süllyedést) helyesen felismerte. A Cholnoky-féle teraszfelosztás alapján Bulla Béla 1941-ben a
Kárpát-medence folyóinál hat teraszt mutatott ki, ezeket mind a magyar, mind a nemzetközi használat
szerint római számokkal jelöljük (2. ábra).

2. ábra: A Kárpát-medence teraszrendszere BULLA (1941) szerint

Pécsi Márton (1959) már nyolc teraszról ír, habár egyes szakemberek szerint a két új teraszszint
kétséges; az 1950-es és 1960-as évektől mint hivatalos terminust mellőzi a magyar szakirodalom, csak a
tudománytörténeti vonatkozású cikkekben használhatjuk.

3. ábra: A Kárpát-medence teraszrendszere PÉCSI (1959) szerint
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A városi terasz szerbiai utóélete
Branislav Bukurov cikkeiben 1953-tól, ismerve Bulla cikkeit, szerbhorvát/szerb nyelven is átvette a
városi terasz fogalmát. A városi terasz fogalmát az újabb cikkeiben Bukurov már csak elvétve használta,
de az újabb szerb nyelvű földrajzi, illetve geomorfológiai irodalomban még mindig találkozunk vele (pl.
KRSTIĆ 1988). Helyette egy rosszabb szószerkezetet vezetett be, löszterasz néven.
A löszterasz kifejezést nem lehet ezekre az üledékekre használni, mivel a tárgyalt geomorfológiai
egységet édesvízi üledékek alkotják, míg a lösz kimondottan szárazföldi üledék (pl. PYE 1995), és ezzel
kizárt a löszterasz fogalmának szakkifejezésként való használata. Eddigi ismereteink szerint ezt a kifejezést csak az egykori jugoszláviai, illetve a szerbhorvátról vagy szerbről (tükör)fordított irodalom ismeri.
A földrajzi, illetve geomorfológiai egységként elég teraszról/teraszokról beszélni, míg a földrajzi neveknél is hasonló a helyzet. Ezek mellett már bizonyított, hogy a vajdasági teraszokat általában két szint,
párkányszint, illetve terasz alkotja, az ún. magas terasz (viša terasa) és az alacsony terasz (niža trasa), és
a logikusabb földrajzi neveket egyszerűbb hasznalni mint pl. dél-bácskai terasz (Južnobačka terasa) vagy
dél-szerémségi terasz (Južnosremska terasa).

Városi terasz
A Kolozsvár menti szakaszon majdnem minden teraszszint azonosítható. Természetesen, egy laikus
nem tudja mindet azonosítani, de az alsó három szint viszonylag jól követhető, s az is meglátja, aki nem
szakember (4. ábra). Kolozsvár korábbi magja a Kis-Szamos három alsó teraszára, illetve párkánysíkjára (Sétatéri, Városi, Klinikák terasz) épült. Ezeknek a folyóvíz szintjéhez mért magassága 3, 5–6, 12–15
m. A legmagasabban található, még avatatlan szem által is felismerhető párkánysík Kolozsvár területén
az ötödik, a Fellegvári terasz (kb. 65–70 m magasságban) (WANEK 2012). Így a Városi terasz földrajzi
névként szerepel, amely Kolozsvárott a Kis-Szamos menti egyik teraszra vonatkozik.

4. ábra: A Városi terasz Kolozsvár nyugati részén a XX. században, még beépítetlenül.
Jól kirajzolódik alatta a Sétatéri terasz és az ártér, de azonosítható felette a Klinikák teraszszint is.
Részlet Veress Ferenc fényképfelvételéből (Forrás: WANEK, 2012)
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Stadtterrasse (Városi terasz)
A német nyelvű Stadtterrasse az osztrák földtudományi szakirodalomban Bécs, illetve a Bécsi-medence öt kimutatott terasza közül a II. teraszának az elnevezése (az I. a Praterterrasse/Práter terasz). A
Stadtterrasse 155–160 m közötti tengerszint feletti magasságon helyezkedik el, és ezen a teraszon vannak
Bécs egyes körzetei (Innere Stadt/Belváros, Alsergrund egy része, Landstrasse és Simmering).
A Stadtterrasse az osztrák szaknyelvben földrajzi névként szerepel, és nem mint földrajzi vagy geomorfológiai fogalom.
Alpesi teraszszint
(morfosztratigráfia)

Teraszszint

Bécsi elterjedése

Tengerszint feletti
magasság (m)

Würm

Praterterrasse

Prater linksufriger Donaubereich

145–155

Riss

Stadtterrasse
(Városi terasz)

Innere Stadt, Alsergrund egy része (9. Bezirk)
és Landstraße (3. Bezirk), Simmering (11. Bezirk)

155–160

Mindel

Arsenalterrasse

Arsenal, Hauptbahnhof, Westbahnhof

178–195

Günz

Wienerbergterrasse

Wiener Berg

210–220

Prägünz

Laaerbergterrasse

Laaer Berg, Schmelz

230–245

5. ábra: Bécs teraszainak felosztása
(FINK–MAJDAN 1954, KÜPPER 1968, THENIUS 1974 munkái alapján)
(Forrás: http://www.wien.gv.at/verkehr/grundbau/quartaer.html)

Összegezés
A városi terasz és a fellegvári terasz a XX. század monoglacialista szemlélet tükrében került be a földtudományok szakirodalmába. A XX. század 40-es éveiben már egy jobb, új teraszrendszert dolgoztak ki a
Kárpát-medencére. Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy az említett szakszavaknak (városi terasz és a fellegvári
terasz) a használata többé nem indokolt. Helyettük a folyóvízi terasz elnevezést kell használni.
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Genetikailag módosított organizmusok
(GMO)
Valós és vélt előnyök és veszélyek
n

Berényi János243
n
A géntechnológia (génsebészet) az örökítő anyag, a DNS abból a célból történő tervezett átprogramozását (transzgénnel való genetikai transzformációját, genetikai módosítását
– GM) jelenti, hogy a tulajdonságaikban megváltoztatott genetikailag módosított organizmusok (GMO-növény, -állat, -mikroorganizmus) jobban megfeleljenek az ember igényeinek. A GM-mikroorganizmusok gyógyszeripari felhasználása széles körű. Forgalomban
van GM növényi sejtben előállított gyógyszer (biopharming) is. A GMO-kal kapcsolatos
vita leginkább a GM-növényekhez, termesztésükhöz, környezetre gyakorolt hatásukhoz,
élelmiszerként való felhasználásukhoz kapcsolódó kérdésekkel foglalkozik. Ez a globális
méreteket öltő vita Szerbiát sem kerül(het)te el.
A rovarellenálló Bt-kukorica, herbicidtoleráns RR-szója vagy a szárazságtűrő búza
példája azt mutatja, hogy a növénynemesítés és a -termesztés szempontjából egyértelműen
hasznosak lehetnek a GM-növények. Fontos kiemelni, hogy a beépített egy (vagy néhány)
gén a gazdanövény genomjába való integráció után ugyanúgy viselkedik, mint a növényben
a módosítás előtt is jelen levő többi (tízezernyi) gén. Önbeporzó növényeknél, amilyen pl. a
szója, kicsi a gyakorlati valószínűsége annak, hogy a gazdanövényből szabadulva a transzgén szennyezze a szomszédos táblák növényeinek génállományát. Ez a kérdés különösen a
konvencionális és az organikus termesztés egymás melletti érvényesülése (koegzisztenciája)
szempontjából fontos.
Ami a fejlesztések költségeit illeti, GM-növényfajtánként akár a 100 millió dollárt is meghaladhatják. Az ilyen tevékenység pénzelésére képes multinacionális világcégeket (pl. Monsanto) a GMO-ellenzők részéről gyakran éri a vád, hogy etikátlanul járnak el, amikor szabadalommal védik le termékeiket. A főleg zöldszervezetek közül kikerülő heves ellenzők a
transzgén kiszabadulásának veszélyére (szuper-gyomnövények, szuper-rovarok kialakulása),
a GM-növényekből készült vagy azokat is tartalmazó élelmiszerek élelmiszer-biztonsági problémáira hivatkoznak. A széles körű kutatómunka és ellenőrzés ellenére ilyen vélt vagy valós
veszélyeket eddig egyetlen tudományos igényű eredmény sem támasztott alá egyértelműen.
A hagyományos és géntechnológiai módszerek egymást kizáró szembeállítása helyett
látni kellene azok igény szerinti kombinálásának jelentőségét. Tényszerű tudományos ismeretterjesztéssel kell elősegíteni a géntechnológia megértését és társadalmi elfogadtatását.
A világ tudományos és gazdasági eredményeinek tanúsága szerint a géntechnológia egyre
inkább meghatározó szerepet játszik majd az agrárinnovációban.
Kulcsszavak: géntechnológia, GMO, GM-növények, pró és kontra

n
243 Mezőgazdasági Kutatóintézet, Újvidék (berenji@eunet.rs)
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Molekuláris növénynemesítés és GM-növények
A növényi géntechnológia (génsebészet) célja transzgénnek nevezett, kívánt tulajdonságokat kódoló
DNS-darabok átvitele a donorból a recipiens növénybe. A Földön az élet információja minden élőlényben azonos rendszer szerint van kódolva, ezért a transzgén származhat vírusból, baktériumból, gombából,
rovarból, állatból, sőt emberből is. Lehetőség van tehát bármely donor élőlényből kiemelni tetszőleges
géneket, és átültetni azokat bármely recipiens szervezetbe. Ha a célszervezet (recipiens) növény, akkor a
modifikáció következtében keletkező genetikailag módosított GM-növények vagy transzgenikus növények
új, gazdaságilag hasznos tulajdonságokat mutatnak.

Génátvitel, szelekció és regeneráció
A megtervezett génsebészeti eljárás első szakasza a transzformáció: a donorból származó transzgént
bejuttatják a recipiensbe. Ez ellenőrzött, steril laboratóriumi körülmények között a kallusz (differenciálatlan osztódó sejtek) szintjén történik (Dudits és Heszky 2000).
Az egyik leggyakrabban alkalmazott génátviteli módszer az Agrobaktérium Ti-plazmid mint természetes génátviteli rendszerek használata (Deák et al. 1986). Az Agrobacterium tumefaciens és az A. rhizogenes
talajbaktériumok in vivo körülmények között a növényeket a sebzési helyen fertőzik, és golyvásodást okoznak. Fertőzőképességük összefügg a baktériumsejtben található ún. tumorindukáló Ti-plazmid jelenlétével,
amelyben a tumorok kialakulásáért felelős gének helyezkednek el. A Ti-plazmidnak a tumor kialakításáért
felelős része a fertőzés folyamata során átkerül a fertőzött növényi sejtbe, és beépül a sejtmag DNS-állományába. Ettől kezdve a fertőzött növényen golyvák kezdenek kialakulni. Ha az Agrobaktérium Ti-plazmidokat
természetes génátviteli rendszerként kívánják hasznosítani, akkor első lépésként a Ti-plazmidban elhelyezkedő tumorindukáló gént a génátvitel szempontjából fontos génekre cserélik fel. Az ilyen, tumorindukáló
képességétől megfosztott Ti-plazmidba mindenekelőtt maga a transzgén, a transzgén működését (ki-be
kapcsolását) szabályozó promoter, valamint a felismerést segítő szelekciós (marker) gén – ami az esetek
többségében egy antibiotikum-rezisztencia gén (pl. kanamicin-rezisztencia gén) – kerül be.
A közvetlen DNS-bevitel gyakran alkalmazott eszköze a magyar találmányként számon tartott
génpuska (1. ábra).

1. ábra: Génpuska (balról) és házi készítésű, transzgén bejuttatására alkalmas egyszerű készülék

349

TUDOMÁNYOS DISZKURZUSOK

B erény i

Ján o s

A génpuska szó szerint belövi a transzgént, a promotert és az antibiotikum-rezisztenciát kódoló DNSszakaszokat a sejtfalon és a sejtmag membránján keresztül a recipiens sejtek magjába.
Az említetteken kívül léteznek egyéb génátviteli rendszerek is (Fehér et al. 1991). A fejlesztések célja,
hogy a transzgén bevitele minél precízebb, tervezhetőbb legyen.
A bejuttatás után a kalluszok további kezelésének első lépése a szelekció, mely során a nem transzformálódott sejtektől elkülönítjük azokat a sejteket, amelyek tartalmazzák az általunk bevinni kívánt
transzgént. Ennek a szelekciónak a legegyszerűbb módja, ha a a kalluszt ún. regeneráló táptalajra helyezik,
amely a felismeréshez szükséges antibiotikumot is tartalmazza. Ilyen körülmények között csak azoknak
a sikeresen transzformálódott kalluszsejteknek a hajtásregenerálódása kezdődik el, amelyek az antibiotikum-rezisztencia gént (és vele együtt a transzgént és a promotert) is hordozzák. Ezután többszöri átoltási
lépések következnek táptalajra, hogy teljesen regenerálják az utódnövényeket. A regenerált GM növények mindegyike tartalmazza az eredeti genomja mellett a transzgént is. Ezek a növények kikerülhetnek
szabadföldi körülmények közé, és elkezdődhet az ipari méretű termesztés.
Az elmondottak értelmében világos, hogy a géntechnológia nem valami ördöngösség, hanem szilárd
tudományos alapokon nyugvó, jól megtervezett innovatív technológia. Ilyen szempontból tehát komolytalanok és nevetségesek azok a félelemkeltést, szándékos vagy tudatlanságból eredő elrettentést sugalló
illusztrációk (2. ábra), amelyektől hemzseg az internet, és amelyek elengedhetetlen kellékei a GM-növények ellenzői eszköztárának.

2. ábra: A genetikai módosítás tudományos alapokat mellőző,
elrettentés kiváltását hivatott valótlan ábrázolása

Fontosabb géntechnológiai stratégiák
A transzgenikus növények ún. első generációjába sorolt példák a növénytermesztő számára teszik
egyszerűbbé a termesztést, és környezetvédelmi előnyökkel jellemezhetők. A Bt transzgenikus növényekbe
(pl. kukorica, gyapot, burgonya) a Bacillus thuringiensis nevű baktériumnak azt a génjét ültették, amely
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a növényt károsító rovarokat egy toxin segítségével képes lebetegíteni. A genetikai rovar-ellenállóság
nemcsak a kártevő megjelenése esetén teszi szükségtelenné a vegyszeres rovarirtást, hanem mindenféle
kockázat nélkül el is hagyható a preventív védekezés, mert a Bt gén állandóan „készenlétben áll” a kártevő
támadásának kivédésére. A Roundup-Ready (RR) transzgenikus növényekbe (pl. szója, kukorica, gyapot,
olajrepce) a Roundup nevű gyomirtószer hatóanyagával, a glifoszáttal szembeni toleranciát biztosító,
szintén baktériumból származó gént juttatták. Az eljárás lényege, hogy a gyomirtás szempontjából nagy
hatékonyságú glifoszát a magas dózisokra és különböző herbicidek kombinációira épülő hagyományos
eljárásokhoz képest még csökkentett számú és dózisú kezeléssel is jobb, ráadásul teljes spektrumú (totális)
gyomirtó hatásfokot biztosít. A vírusellenálló transzgenikus növényekbe (pl. tök) egyfajta immunizáció
céljából növénybetegségeket okozó vírusok fehérjeburkának szintézisét kódoló géneket ültettek.
A transzgenikus növények ún. második generációjába már olyan genetikai modifikációk tartoznak,
amelyek javított beltartalmi mutatóik révén jelentenek előnyt az élelmiszer-fogyasztók számára. Jellegzetes példa az „aranyrizs”, amely béta-karotint (provitamin A) szintézisére képes, ezért a vele táplálkozó
ázsiai gyermekek milliói menekülhet(né)nek meg a hagyományos rizzsel történő táplálkozás esetén az
A-vitamin hiánya miatt fellépő gyermekkori vakságtól.
A harmadik generációs transzgenikus növények speciális gyógyszer-, élelmiszer-, műanyag- és más
ipari nyersanyagok olcsó és egyszerű előállítását teszik lehetővé ún. „molekuláris növénytermesztés”
(molecular farming) által. Ismeretes a transzgenikus GM-dohány, amely vakcinát szintetizál.
A fenti példák azt mutatják, hogy a genetikai módosítás lényegében egy (esetleg néhány) transzgénnek a gazdanövény meglevő genomjához való hozzáadását jelenti. A Bt-kukorica esetén például arról van
szó, hogy a közönséges kukorica mintegy 30 000 génje mellett ott van még egy, a 30 001. gén, a transzgén
is, ezzel együtt pedig a meglévők mellett még egy új hozzáadott tulajdonsággal (a Bt transzgén esetén ez
az új tulajdonság a rovarrezisztencia) gazdagodott a GM-kukorica.
A jelenleg megvalósított genetikai módosítások a felsorolt monogénes, kvalitatív tulajdonságokról
szólnak. A kvantitatív (poligénes) tulajdonságokkal már egészen más a helyzet. Gazdasági növényeink
hozama például egy komplex tulajdonság, amelyet nagyszámú gén (poligének) együtthatása kódol. Ilyen
nagyszámú gén szimultán módosítása a jelenleg rendelkezésre álló géntechnológiai módszerekkel egyelőre megoldatlan. Ezért nem ismeretesek olyan GM-fajták, amelyeket közvetlenül a hozam javítása céljából módosítottak volna. Ez jelenleg a GM-technológia gyakorlati hasznosításának egyik legjelentősebb
kerékkötője.
A transzgenikus fejlesztések a világ számtalan országában, így Magyarországon is nagy erőbevetéssel
folynak (Barnabás és Marton 2008). Különösen ígéretesek a környezeti stressz (pl. aszály) elleni tolerancia
és rezisztencia fokozását célzó génmódosítások (Horváth et al. 1999). Fontosak azok a kísérletezések is,
amelyek transzgenikus technológiával kívánnak megoldást találni más módszerekkel kezelhetetlen emberi
betegségekre (Bősze et al. 2003).

GM-növények termesztése
Az első transzgenikus növényfajták kereskedelmi célú termesztése 1996-ban történt. Azóta a GM-növényekkel bevetett terület évről évre növekszik (James 2012) (3. ábra). 2012-ben több mint 170 millió hektáron,
a világ 28 fejlett és fejletlen országában összesen 17 300 000 gazdálkodó termesztett GM-növényeket. A 17
év alatt (1996–2012 ) a GM-növényekkel bevetett összterület több mint 3,5 milliárd hektár volt, kis híján
annyi, mint a Föld összes szántóterületeinek a nagysága (5 milliárd hektár). Európában a GM-növények
termőterülete nem éri el a mezőgazdasági területek 0,1 százalékát sem. Csupán Spanyolország, Szlovákia
és Románia termeszt jelentéktelen területeken RR-szóját vagy Bt-kukoricát.
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3. ábra: A GM-növények termesztése a világon

GM-növények: pró és kontra
Az első kísérleti transzgenikus növények előállításától a köztermesztésbe való nagyarányú térhódításukig eltelt időszak rövidsége szinte példa nélküli a tudományos eredmények gyakorlatban történő
alkalmazása történetében. Rövid idő alatt a laboratóriumi szintről kiindulva több millió hektáros méreteket öltött a különböző transzgenikus növények termesztése. A GM-növények pártolói szerint ez annak
a jele, hogy a korszerű társadalomban gyorsan képes hasznosulni mindaz, ami a fejlődést szolgálja. Az
ellenzők azonban éppen az idő rövidségét kifogásolják, hiszen szerintük ezen rövid idő alatt felszínre sem
kerülhettek és nem tudatosodhattak azok a veszélyek, amelyeket a GMO-k hordoznak (McHughen 2000).
Az ellenzők etikai, filozófiai, erkölcsi, vallási, gazdasági, környezetvédelmi, egészségügyi és egyéb
alapon bírálják a transzgenikus növényeket (Berenji 2000a; 2000b; 2000c; 2001; 2002a; 2002b; 2002c;
Berényi 2002; 2003; Berenji és Kišgeci 2000a; 2000b). A pró és kontra érvek kiváló, tudományos igényű
összefoglalóját nyújtja Venetianaer (2010) olvasmányos könyve.
Etikai nézőpontból kiindulva a géntechnológia és a transzgenikus szervezetek ellenzői gyakran hivatkoznak arra, hogy a biotechnológus „Istent játszik”: rakosgatja az élet építőköveit, ami isteni privilégium,
és az embernek nincs hozzá erkölcsi joga. Szerintük ebből következően a biotechnológia és annak termékei, a GMO-k is etikátlanok és erkölcstelenek.
Tudományos vizsgálatok eredményeivel támasztható alá, hogy a génátvitel genetikai szempontból
kisebb változást jelent, mint a földi organizmusok sejtjeiben, szerveiben, szervezetében állandóan lejátszódó
spontán mutációk következtében fellépő örökletes változások (Batista et al. 2008). A genetikai módosítás
során keletkező változás nagyságrendekkel kisebb, mint ami változást a konvencionális növénynemesítési
módszerek alkalmazása okoz az új fajták genotípusában (Baudo et al. 2006).
A kérdést erkölcsi szempontból megközelítő GMO-ellenzők gyakran emelik fel hangjukat a szabadalmaztatás ellen. A multinacionális cégek ugyanis nagy összegeket költenek a transzgenikus növények
fejlesztésére. Bizonyos adatok szerint egy kereskedelmi forgalomig eljutó GM-növényfajta kifejlesztése
több mint 100 millió dollárba kerül. Ezért a multicégeknek logikusnak tűnik és gyakorlatukká vált, hogy
az új biotechnológiai módszereket és transzgenikus fajtákat szabadalmi oltalommal védik. Nem kétséges,
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hogy a szabadalmi védelem nem a felhasználók, hanem azok ellen irányul, akik illegálisan igyekeznének hozzájutni a génmódosított vetőmaghoz, annak érdekében, hogy a saját nyereségüket gyarapítsák a
szabadalom tulajdonosának rovására. A szabadalmat ellenzők azonban azzal érvelnek, hogy itt valójában
élő szervezetek, az élet szabadalmaztatásáról van szó, ami erkölcsileg indokolatlan és megengedhetetlen.
A genetikai imperializmus egy új, a GM-fajták térhódításával egyidejű fogalom. A multinacionális
vállalatok a GM-fajtákat a fejlesztéstől kezdve a kereskedelemig szigorúan ellenőrzik (Heller és Elsenberg
1998). A géntechnológia ellenzői szerint a náluk szegényebb, technológiailag alacsonyabb szinten álló
országok felett egyfajta genetikai imperializmust vagy leigázást gyakorolnak a multicégek gazdag országai,
hagyományos fegyverek nélkül, csupán a genetika eszközeivel. A szegény és fejletlen országoknak ugyanis
nincs más választásuk, minthogy drága pénzért a GM-termékek egyedüli tulajdonosaitól, a multicégektől
vásárolják meg a GM-vetőmagot, ami egyúttal a függőség alapját is képezi.
A GM-növényekkel kapcsolatos genetikai imperializmustól már csak egy lépésre van a következő
probléma, a korszerű világ egyik alapvető problémája, a gátlástalan globalizáció. A GM-növényekre valóban rossz fényt vet a globalizáció, még akkor is, ha nyilvánvaló, hogy a GM-növények egyfajta következményei, nem pedig kiváltói a globalizációnak.
Egyes vallások szigorú korlátozásokat érvényesítenek többek közt az élelmiszerek eredete szempontjából. Joggal tehető fel tehát a kérdés, milyen élelmiszer, növényi vagy állati eredetű-e az, amely olyan
GM-növényekből származik, amelyekbe géntechnológiai úton vírusokból, baktériumból vagy állatból
származó transzgént ültettek? Az EU érvényes szabályai szerint nincs szükség az olyan termék GM-ként
való jelölésére, amely kevesebb mint 0,9%-nyi GM-összetevőt tartalmaz. Ilyen módon tehát valóban nem
lehet 100%-os biztonsággal megállapítani, hogy egy bizonyos termék teljes egészében megfelel-e pl. az
állati összetevőket (még molekuláris szinten is) tiltó szigorú vallási megszorításoknak.
A transzgenikus növények ellenzői a GM-fajták termesztésével kapcsolatosan új veszélyre, a genetikai
szennyezésre mint a környezetszennyezés különleges, eddig ismeretlen formájára hívják fel a figyelmet.
Eszerint a transzgenikus növényekbe „átültetett”, idegen fajból származó transzgén az új környezetből
spontán kiszabadulva ellenőrizetlenül tovább folytathatja útját a környezetbe. Pl. a baktériumból származó
gyomirtószer-toleranciát kódoló transzgénnek pollen útján való spontán beépülése gyomnövényekbe a
gyomirtószerre ellenálló, ún. szupergyomnövényeket eredményezhet. A mindenre kiterjedő vizsgálatok
ellenére a genetikai szennyezés realitására eddig nincsenek megbízható tudományos bizonyítékok (Alstad
és Andow 1995).
Magyar vonatkozása van annak a nagy vitát kiváltott kísérletnek, amely során Pusztai Árpád skóciai
laboratóriumában a GM-burgonyával etetett kísérleti állatok egészségkárosodását vélte felfedezni (Pusztai és Bardócz 2004). Ezt a feltevést azóta sem sikerült tudományosan bizonyítani.

GMO a jogalkotásban
A Szerbiában jelenleg érvényes GMO-törvény (amelynek a módosítása a közeljövőben várható) 2009ben lépett életbe. Ennek értelmében Szerbiában nem engedélyezett a GMO-növények termesztése és a
génmódosítást tartalmazó termékek kereskedelme sem. A törvény azonban lehetővé teszi a GMO-kal való
tudományos célú kísérletezést, amit engedélyhez köt (az illetékes mezőgazdasági minisztérium az elmúlt
években nem adott ki egyetlen ilyen engedélyt sem).
A törvény értelmében tehát Szerbia teljesen GMO-mentes ország. A teljes GMO-mentesség azonban
csak elméletben igaz. A valóságban valamivel más a helyzet. Időről időre illegális, GM-szójával bevetett
parcellákat fedeznek fel és semmisítenek meg az illetékes hatóságok. Az ilyen illegális esetekről szóló
jelentéseket rendszerint nagy sajtóvisszhang és a közvélemény hangos nemtetszése kíséri. Szerbia nagyobb
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városaiban (Belgrád, Újvidék stb.) az utóbbi időben több GMO-ellenes megmozdulást tartottak, sőt, már
a szerb parlament is foglalkozott a GMO-kérdéssel parlamenti meghallgatások során. Szinte divattá vált
az egyes területek GMO-mentessé történő kikiáltása (ilyenre készül Vajdaság Képviselőháza a tartomány
területének GMO-mentessé kihirdetésével). A GMO-mentes területek kihirdetése az EU-ban valóságos
divattá vált. Meg kell azonban jegyezni, hogy az ilyen GMO-mentes övezetek kihirdetésének sem Szerbiában, sem az EU-ban semmiféle törvényes alapja nincs.
Nemrég még az a javaslat is elhangzott, hogy (svájci példára) tartsanak népszavazást arról, hogy Szerbia polgárai akarnak-e vagy sem GMO-t termesztő és forgalmazó országban élni.
Várható, hogy a közeljövőben megtörténik a szerbiai GMO-törvény teljes EU harmonizációja, ami azt
jelenti, hogy a termesztés tiltása valószínűleg fennmarad, a kereskedelem szempontjából azonban liberálisabb megközelítés várható (a kereskedelem engedélyezése a jelölés kötelezettségének bevezetése mellett).

Nélkülözhetetlenek-e Szerbiában a GMO-k?
Tény, hogy azokra a problémákra, amelyekkel Szerbia mezőgazdasága jelenleg szembesül (pénztelenség, elöregedett mezőgépek stb.) a GMO-k nem jelentenek semmiféle megoldást! Az állami költségvetés
módosítása (pl., hogy a mezőgazdaság támogatására több pénz jusson) sokkal hatékonyabban orvosolná
a jelenlegi bajokat, mint bármiféle genetikai módosítás!
Szerbia GMO-mentes státusa bizonyos helyzetekben akár versenyelőnyt jelenthet az ország számára.
Köztudott, hogy létezik olyan fizetőképes kereslet, amely a garantáltan GMO-mentes termékekért akár felárat
is hajlandó fizetni. Nem beszélve az organikus termesztésről, amely elképzelhetetlen GMO-környezetben.
Friss példa a (bécsi székhelyű) Duna-szója kezdeményezés, amely azt tűzte ki célul, hogy a Duna menti
országok szójapiacának minél nagyobb hányadát lássa el helyben termesztett GMO-mentes szójával. Európában sajnos nagyon kis területeken terem a szója. Ezért Dél-Amerikából és az Egyesült Államokból több
millió tonna GM-szója érkezik rendszeresen az Óvilágba, amit takarmányként használnak fel. A civil szervezetek sürgetik a kormányokat, hogy az importált GM-szója kiváltása érdekében mielőbb valósítsák meg
a nemzeti vidékstratégiákban szereplő nemzeti fehérjeprogramokat. Szerbia az elsők között csatlakozott
a Duna-szója kezdeményezéshez, és a dolgok további pozitív irányban történő alakulása szempontjából
nagyon fontos lesz a GMO-mentes státus megtartása. Jelentős komparatív előnyre tehetünk szert, hiszen
a környező országok közül éppen Szerbiának a legjelentősebb a szójatermesztése, és az sem elhanyagolható előny, hogy kiváló hazai nem GMO-szójafajtáink vannak!
Úgy tűnik tehát, hogy jelenleg, rövid és középtávon Szerbia akár előnyt is kovácsolhat abból, hogy az
országban nem termesztenek GMO-növényeket.

Újabb hazai fejlemények
Szerbia EU-csatlakozási határozott lépései új megvilágításba helyezték a GMO-témát is. A WTO
(World Trade Organization – Kereskedelmi Világszervezet) nem nézi jó szemmel, hogy Szerbiában
törvény korlátozza a szabad kereskedelmet, ez esetben a GMO-termékek kereskedelmét. Szerbia Kereskedelmi Világszervezet-tagságát a WTO a tiltás eltörlésétől tette függővé. Fontos hangsúlyozni, hogy a tiltás
feloldására vonatkozó követelmény egyáltalán nem vonatkozik a termesztésre: a termesztés (beleértve a
GMO-növények termesztését is) nem tartozik a WTO hatáskörébe! Az is fontos mozzanat, hogy a kereskedelmi korlátozás feloldása nem csak Szerbia iránti kívánalom: Magyarországon, ahol az alkotmányba
foglalták a GMO-növények termesztésének tilalmát, szabad forgalomban van a Dél-Amerikából importált, GM-szójából előállított szójapogácsa. Hasonló a helyzet a többi EU-országgal is.
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Úgy tűnik, hogy a WTO-tagság küszöbén a kérdés kapcsán nehéz politikai döntést kell hozniuk a
szerb illetékeseknek. A döntéshozatal nem lesz egyszerű, hiszen a zöldszervezetek erős nyomást gyakorolnak nemcsak a közvéleményre, hanem a politikumra is: határozottan ellenzik a GMO-kereskedelem
jelenlegi tilalmának feloldását, a termesztés tiltásával kapcsolatos bármiféle enyhítésről pedig hallani sem
akarnak! A helyzet összetettségének ismeretében világos, hogy ezúttal a „kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon” elv nem érvényesíthető: ha Szerbia el akarja nyerni a WTO-tagságot, nem maradhat
érvényben a GMO-termékek forgalmának a tilalma. Ez a két dolog ugyanis kölcsönösen kizárja egymást.
Márpedig Szerbia gazdasága és kereskedelme szempontjából a WTO-tagság ha nem is létkérdés, de rendkívüli fontossággal bír.

Genetikai módosítás – a jövő innovatív technológiája
Szinte biztosra vehető, hogy a zöld biotechnológia (ide értve a géntechnológiát és a GMO-kat is) a
jövő innovatív technológiái közt elfoglalja majd az őt megillető helyet (Chua és Tingey 2006). Nehezen
hihető, hogy a jövő mezőgazdasága mellőzi majd ezt a növénynemesítés hatékonyságát és a növénytermelés mennyiségét, minőségét és biztonságát javítani képes technológiát. Az előnyök érvényesítéséhez
azonban fontos eloszlatni a kételyeket, és nemcsak tudományos szempontból, hanem társadalmilag is
elfogadtatni a GMO-kat. Ez egyáltalán nem lesz egyszerű, de a fejlődés, a világgal való lépéstartás enélkül
nehezen képzelhető el.
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